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Περίληψη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΦ-01/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος
«Λειτουργία Εποπτευόµενων ∆ιαµερισµάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και
άνω ΚΦ16+»
Χρηµατοδότηση : Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου.
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Εξοπλισµός διαµερισµάτων ∆ράσης ΚΦ16+

Αρ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΚΦ-01/2021
CPV: ως πίνακας
ΤΙΤΛΟΣ

Εξοπλισµός διαµερισµάτων ∆ράσης ΚΦ16+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ως τεχνική Περιγραφή

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Τµηµατικές προθεσµίες : 10 ηµέρες από κάθε ανάθεση

Αρ. ΟΠΣ

ΟΠΣ 5075967

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€33.548,38 προ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€41.600,00 µε ΦΠΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοϱά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆ΙΕΝΕΡ-

26/04/2021

ΓΕΙΑΣ
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΄Αρθρο

CPV

Κουζίνα οικιακή

Αʹ.2

39221000-7

Ψυγείο

Αʹ.3

39221000-7

Πλυντήριο Ρούχων

Αʹ.4

39713210-8

Φούρνος Μικροκυµάτων

Αʹ.5

39221000-7

Κλιµατιστική µον.

Αʹ.6

42512200-0

Υπολογιστής γραφείου

Αʹ.7

30200000-1

Αʹ.10

39000000-2

Αʹ.9

39110000-6

Τραπέζι µε 4 καρέκλες

Αʹ.11

39110000-6

Σετ καθιστικού
Γραφεία / καρέκλες

Ντουλάπα διφυλλη

Αʹ.12

39000000-2

Ερµάριο µεταλλικό

Αʹ.13

39000000-2

Ερµάριο ϕαρµακείου

Αʹ.14

39141300-5

Σετ σκευών µαγειρείου

Αʹ.15

39221100-8

Σετ κλινοσκεπασµάτων

Αʹ.16

39512000-4

Σετ πιάτων & ποτηριών

Αʹ.17

39221110-1, 39221123-5

Κουρτίνες

Αʹ.18

39515100-6
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ (ΕΚΠΕΘΕ) είναι Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία που έχει κοινωφελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί
προς εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και υλοποιεί δράσεις υποστήριξης, κοινωνικής
ένταξης και ϕροντίδας για ασυνόδευτους νέους και δραστηριοποιείται σε ϑέµατα προστασίας
τους και µετανάστευσης.
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη σύµβασης στη δράση «Λειτουργία Εποπτευόµενων ∆ιαµερισµάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω ΚΦ16+» η οποία χρηµατοδοτείται
από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου δυνάµει της
Α∆Α : ΩΧΓΓ46Μ∆ΨΟ-Α0Μ απόφασης έγκρισης του ΄Εργου.

1.1.αʹ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ.)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οµήρου 54, 106 72 Αθήνα

ΧΩΡΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΑΡ. ΄Εργου

ΟΠΣ 5075967

Τηλέφωνο

210 3643 224

Ηλεκτρ.

Ταχυδρο-

procurement@ekfrasi.gr

µείο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αικ. ΑΝ∆ΡΩΝΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕ-

Κεντρικός Τοµέας Αθηνών

ΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΑ∆Ι-

www.ekfrasi.gr

ΚΤΥΟΥ

1.2

Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης όπως και τα αντίστοιχα έντυπα υποβολής προσφορών για τη
συµµετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία (αίτηση, υποδείγµατα) διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στη
διεύθυνση www.ekfrasi.gr/diagonismoi σε ηλεκτρονική µορφή.
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Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση

Ο διαγωνισµός ϑα διεξαχθεί µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και παράδοση έτοιµων σε λειτουργία ειδών «Εξοπλισµός διαµερισµάτων ∆ράσης ΚΦ16+»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ Σαράντα Μια Χιλιάδες Εξακόσια ΕΥΡΩ (41.600,00) (περιλαµϐάνει ΦΠΑ). Οι συµµέχοντες οικονοµικοί ϕορείς ϑα υποβάλλουν προσφορά µε ελεύθερη συµπλήρωση
τιµολογίου.
Ο προϋπολογισµός είναι το ανώτατο όριο δαπάνης. Κάθε υποψήφιος ϑα πρέπει να λάβει υπόψιν
του ότι οι περιγραφόµενες εργασίες και προµήθειες εξοπλισµού ϑα πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς
καµµιά υπέρβαση του συµβατικού ποσού.

1.4

Χρηµατοδότηση της σύµβασης

Φορέας Χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία Εποπτευόµενων ∆ιαµερισµάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω», είναι από
το Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείο Ασύλου Μετανάστευσης και ΄Ενταξης µε συγχρηµατοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου Μετανάστευσης και ΄Ενταξης.
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου)
και από εθνικούς πόρους από το Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείο Ασύλου Μετανάστευσης.

1.5

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο
όπως αναφέρονται στους Γενικούς ΄Ορους ∆ιαγωνισµών και τους ακόλουθους ειδικότερους Νόµους
και Κανονισµούς :
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :
1. του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις ΄Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »
2. του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020,
Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος
και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) «δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», iv. του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)

3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΙΑΝ-01/2021

«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ϱυθµίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, v. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
4. του ν. 4013/2011 (Α΄Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»,
5. του ν. 3861/2010 (Α΄Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
6. του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.
7. του ν. 2859/2000 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», x. του π.δ 28/2015
(Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία»,
8. του π.δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
9. της µε αρ. 57654 (Β΄Α 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Ρύθµιση ειδικότερων ϑεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
10. Της µε αρ. 56902/215 (Β΄ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.»),
11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ϱητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καϑώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού
και ϕορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ϱητά παραπάνω.
12. Το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου (κωδ. ΟΠΣ 5075967), ισχύει για την τρέχουσα περίοδο
από 5-01-2021 έως 4-04-2022
13. Την υπ΄Α αριθ. 82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β΄Α/9-8-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµιίας Ανάπτυξης και Τουρισµού για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραµµάτων
των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και ΄Ενταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας
(ΤΕΑ/ISF) για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020.
14. Την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) µε τίτλο «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων » Π∆Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014;) »
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15. Τον Οδηγό εφαρµογής µέτρων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας Εθνικών Προγραµµάτων του
Ταµείου Ασύλου Μετανάστευσης και ΄Ενταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας
16. Την Συµφωνία Επιδότησης ∆ράσης του Ε.Υ.ΣΥ.∆.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. (Α∆Α : ΩΧΓΓ46Μ∆ΨΟΑ0Μ),
17. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισµού, σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου της παρούσας προµήθειας.
18. Την από 12/01/2021 Απόφαση του Νοµίµου Εκπροσώπου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ (ΕΚΠΕΘΕ), ενεργούντος ως αναθέτουσας αρχής, µε την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης του διαγωνισµού.

1.6

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 26/04/2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία
του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., οδός Οµήρου 54, 106 72 Αθήνα. Οι προσφορές είτε κατατίθενται ιδιοχείρως, από
τον Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή εκπρόσωπο αυτού που έχει νόµιµα εξουσιοδοτηθεί για την
κατάθεση της προσφοράς, ή αποστέλλονται ταχυδροµικά µε δαπάνες και επιµέλεια του συµµετέχοντος
στην ανωτέρω διεύθυνση. Επισηµαίνεται ότι οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικά πρέπει
να παραληφθούν πριν τις 10:00 της ηµέρας του διαγωνισµού.
Προσφορές που ϑα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.

1.7

∆ηµοσιότητα

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση www.ekfrasi.gr/diagonismoi και
σε ηλεκτρονική µορφή.

1.8

Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να Ϲητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή µε email) συµπληρωµατικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµου και ώρα 14:00. Θα ακολουϑήσει γραπτή ανακοίνωση που ϑα συµπεριλαµβάνει όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν καθώς και τις
απαντήσεις που δόθηκαν η οποία ϑα αποσταλεί, το αργότερο, µέχρι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν
την διενέργεια του διαγωνισµού.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο ([ε-µαιλ]) προς τη διεύθυνση : procurement@ekfrasi.gr
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Το Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ. µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί ϕορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληϱοφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) ΄Οταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και Ϲητήθηκαν από τον οικονοµικό
ϕορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή
των προσφορών.
ϐ) ΄Οταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης
ϑα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που Ϲητήθηκαν ή των αλλαγών.
΄Οταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν Ϲητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.

1.9

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 ΄Ενωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου.
ϐ) δεν ϑα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ολη 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.

1.9.αʹ

Εµπιστευτικότητα

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Φορέα Ανάθεσης, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή των υπηρεσιών,
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµϐαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής
του, ο Φορέας που αναθέτει δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν Ϲηµίας της και την
παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο κάθε συµµετέχων οικονοµικός ϕορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά
και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διε-
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ϑνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., τα ανωτέρω έγγραφα
ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί ϕορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που
χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης.
Ο Προµηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη προµήθεια χωρίς
την προηγούµενη συναίνεση του Φορέα που αναθέτει, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίϐαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Φορέα που αναθέτει και δεν δεσµεύει το Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ.,
µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή του, ϱητή προς τούτο, συναίνεση.
Ο Προµηθευτής αποδέχεται όπως παράσχει κάθε στοιχείο και αποδεχθεί κάθε έλεγχο από ∆ηµόσιες Αρχές ειδικά δε από τον Χρηµατοδότη ή εκπροσώπους του Χρηµατοδότη (περιλαµβάνοµένων
και εξουσιοδοτηµένων οργάνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) καθώς και να διατηρήσει τα στοιχεία της
σύµβασης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

΄Εγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα :
1. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής,
2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν ϑα παρασχεθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά µε προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά,
3. Τα έντυπα υποβολής προσφοράς συµπληρωµένα (Αίτηση, ∆ικαιολογητικά, Πρότυπο ΄Εντυπο
Οικονοµικής Προσφοράς).
4. Η σύµβαση όπως ϑα συναφθεί µε τον µειοδότη.

2.1.αʹ

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Επιλογής

3.1

∆ικαίωµα συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν ϕυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις ϕυσικών ή/και
νοµικών προσώπων, και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη παράγραφο 3.3.

3.2

Λόγοι αποκλεισµού

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό :
1. ΄Οσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συµµετοχής,
2. ΄Οσοι δεν καταθέσουν (ή αν καταθέσουν και ϐρεθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι δεν
πληρούν) τις προδιαγραφές που απαιτούν τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
3. ΄Οσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 43.1 του
Π∆ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις ϐάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους :
α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρ.2 παρ.1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
ϐ) ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συµβουλίου.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
ε) Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας
4. ΄Οσα ϕυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί κυρώσεις για αντίστοιχες µε τις
παραπάνω παραβάσεις της Νοµοθεσίας, 
5. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα - τουλάχιστον - µέλος αυτής, 
6. ΄Οσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε ΄Ενωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός
σχήµατα διαγωνιζόµενων
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Φάκελος Συµµετοχής

Α. ∆ικαιολογητικά (σε ξεχωριστό ϕάκελο µε την ονοµασία «∆ικαιολογητικά» )
Ο ϕάκελος ϑα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Συµπληρωµένη την Αίτηση Συµµετοχής
2. Φορολογική Ενηµερότητα
3. Ασφαλιστική Ενηµερότητα
4. Κατάλογο τριών (3) παροµοίων έργων που έχει εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος, εντός
της τελευταίας τριετίας, προϋπολογισµού, τουλάχιστον, ίσου µε το προϋπολογισµό του
έργου.
5. Συµπληρωµένο το Τ.Ε.Υ.∆. (Τυποποιηµένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης) και επιπλέον
Υπεύθυνη ∆ήλωση :
– Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης
Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού.
6. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τις τεχνικές προδιαγραφές των
προϊόντων :
– Τα προϊόντα που προσφέρονται συνάδουν µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο παράρτηµα της ∆ιακήρυξης (κεφ. Αʹ).
7. Τεχνική έκθεση που να περιγράφει τα προϊόντα που προσφέρει, τις τεχνικές προδιαγραϕές αυτών και τις αντίστοιχες εγγυήσεις.
Β Οικονοµική Προσφορά (σε ξεχωριστό ϕάκελο µε την ονοµασία «Οικονοµική Προσφορά» ) Ο
ϕάκελος ϑα πρέπει να περιλαµβάνει συµπληρωµένο το Πρότυπο ΄Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο κατάλληλα.
Ο Συνολικός Φάκελος υποβολής ϑα πρέπει να περιλαµβάνει τους δυο ϕακέλους (∆ικαιολογητικά,
Οικονοµική Προσφορά) και να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισµού, καθώς και τα στοιχεία του
προµηθευτή. Σε περίπτωση που ο ϕάκελος µε τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρης η Οικονοµική
Προσφορά δεν αποσφραγίζεται.

3.4

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά :
ϐάσει συνολικής τιµής προ ΦΠΑ.
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Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

4.1

Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της Προσφοράς ϑεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, προκειµένου να είναι
έγκυρη η υποβολή της προσφοράς ϑα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο του αρµοδίου οργάνου (π.χ. ∆.Σ.
σε περίπτωση Α.Ε.) από το οποίο να προκύπτει ϱητά ότι εγκρίνεται η συµµετοχή στον διαγωνισµό καϑώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά
τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους,
είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ταχυδροµική υπηρεσία στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής, Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., Οµήρου 54, 106 72 Αθήνα.
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές πρωτοκολλώνται. Προσφορές που πρωτοκολλώνται µετά
την ορισµένη κατά το άρθρο της παρούσας ∆ιακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη.
Η ηµεροµηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ. όπου
γίνεται και χρονοσήµανση.
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι ϑα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους που ανααγράφεται ανωτέρω.
∆ε ϑα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία
και ώρα ακόµη και αν ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη ϕέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή
για το περιεχόµενο των ϕακέλων που τη συνοδεύουν.

4.2

Περιεχόµενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές
κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο ϕάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται
στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισµένος ϕάκελος περιέχει δυο (2) επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους
ϕακέλους, δηλαδή :

 Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία
προσδιορίζονται στην παρ. 3.3. Τα δικαιολογητικά ϑα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον
Φάκελο µε τη σειρά που Ϲητούνται.

 Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου.
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Λόγοι απόρριψης προσφορών

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. ΄Ελλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού Ϲητείται.
2. ΄Ελλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής στο διαγωνισµό.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της διακήρυξης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
6. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή ϑα Ϲητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και
µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα
χαµηλές, η Προσφορά ϑα απορρίπτεται.
8. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

4.4

Χρονική ισχύς προσφορών

Η χρονική ισχύς των προσφορών ϑα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός (1) µηνός. Ο Φορέας
Ανάθεσης έχει το δικαίωµα να παρατείνει, µονοµερώς και µε τους αυτούς όρους, για ένα (1) ηµερολογιακό µήνα πέραν της λήξεως της συµβάσεως, προκειµένου να µην αντιµετωπισθεί πρόβληµα στην
∆ράση.

5

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

5.1

Αξιολόγηση Προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισµού γίνεται µε κριτήριο την συµφερότερη από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο ϐάσει τιµής. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλες τις Οµάδες ειδών όπως αυτές
προσδιορίζονται στη συνέχεια.
Οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το
σύνολο του έργου / προµηθείας είτε για µεµονωµένη ή µεµονωµένες οµάδες εργασιών /
προµηθείας
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Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο ϐάσει τιµής. Κάθε προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των ειδών της
οµάδας.
Η σύγκριση των προσφορών ϑα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς (χωρίς
Φ.Π.Α.).
Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον/στους Ανάδοχο/ους, η Σύµβαση
ϑεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληϑούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν ϑα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος
ϑα υποβάλει τέτοιας ϕύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

5.2

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Ο Φορέας που αναθέτει, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα :
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού
ϐ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης
γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις περί
δηµοσίων συµβάσεων.

5.3

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων - Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης

Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των προσφορών ϑα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ.
www.ekfrasi.gr/diagonismoiκαι ϑα αναφέρει τους επιτυχόντες προµηθευτές, καθώς και τις τιµές που
προσφέρθηκαν για κάθε είδος των επιτυχόντων προµηθευτών.
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα στα
στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η
σχετική Σύµβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές
τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για τον Φορέα που αναθέτει.
Η Σύµβαση που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προµήθειας καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών,
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καταρτίζεται µε ϐάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη διακήρυξη, κατά ϕθίνουσα σειρά ιεραρχίας και ισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµεϱών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή
της Σύµβασης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, ο Φορέας
που αναθέτει ϑα υπογράψει σύµβαση µε τον επόµενο υποψήφιο Ανάδοχο.
Η Σύµβαση ϑα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε ϐάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη
διακήρυξη και την Προσφορά του Ανάδοχου, ϑα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί
να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά
την εφαρµογή της Σύµβασης ϑα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη
Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) ϑα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος
µεταφράσεων εγγράφων του Ανάδοχου, το κόστος αυτό ϑα ϐαρύνει τον Ανάδοχο.

5.4

Εκχωρήσεις και Μεταβιβάσεις

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Φορέα που αναθέτει.
Κατ’ εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε ϐάση τους όρους της Σύµβασης,
σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.

6
6.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

6.2

Προθεσµίες εκτέλεσης

Το έργο ϑα εκτελεστεί, τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες χρήσης όπως αυτές ϑα προκύπτουν από
το πρόγραµµα χρηµατοδότησης. Για κάθε διαµέρισµα ο Ανάδοχος ϑα προσκοµίζει τον απαραίτητο
εξοπλισµό εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη της εντολής.
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Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης µόνο ως προς την αυξοµείωση ποσοτήτων ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της
∆ράσης : «Λειτουργία Εποπτευόµενων ∆ιαµερισµάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω».
Συγκεκριµένα, επιτρέπεται, κατά την απόλυτη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής η αυξοµείωση κάθε είδους (µέχρι της ολικής απαλοιφής ή της αύξησης σε ποσοστό 200% λόγω των αναγκών των Μονάδων)
χωρίς, όµως, το συνολικό συµβατικό αντικείµενο της οµάδας να µειωθεί πέραν του 75% του αρχικού
συµβατικού αντικειµένου.
Επίσης, επιτρέπεται η πρόσθεση ειδών που µπορεί να κριθούν αναγκαία υπό τη προϋπόθεση ότι
ο συνολικός προϋπολογισµός της οµάδας δεν αυξάνεται πέραν του 10%.

6.4

∆ικαίωµα 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 που ϑα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης
ϐ) ο ανάδοχος ϑα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης,
γ) ο ανάδοχος, κατά σύστηµα, παραδίδει προϊόντα εκτός προδιαγραφών, επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία, ή σε ποσότητες που υπολείπονται των συµβατικώς οριζοµένων.

7

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1

Τρόπος πληρωµής

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συµβατικό ποσό της πραγµατοποιηθείσας εργασίας µε ϐάση
την οικονοµική προσφορά του και τον αντίστοιχο ΦΠΑ όπως ορίζεται κατά την ηµέρα παράδοσης των
προϊόντων.
Η πληρωµή του Αναδόχου ϑα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την πρόοδο των «Συµβατικών Τµηµατικών Παραδόσεων» των προϊόντων και µε την κατάθεση όλων των προβλεπόµενων στο νόµο παραστατικών από τον προµηθευτή στην Υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι  και
εγκρίσεις. Οι πληρωµές ϑα γίνονται ανάλογα µε την χρηµατοροή του προγράµµατος.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό µέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) µετά από
αίτηση του αναδόχου έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι προµήθειες ειδών.
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Χρόνος - τρόπος - τόπος παράδοσης ειδών

Τόπος Παράδοσης είναι τα διαµερίσµατα των Μονάδων Ι & ΙΙ, όπως ϕαίνονται στον πιν. 1:

Πίνακας 1: ∆ιαµερίσµατα Μονάδος Ι & ΙΙ
Α/Α

Οδός

Αριθµός

1

Αιγίνης

28

Κυψέλη ΤΚ 113 62

2

Κερκύρας

73

Κυψέλη ΤΚ 113 62

3

Σπετσών

39

Κυψέλη ΤΚ 113 62

4

Ιθάκης

83

Κυψέλη ΤΚ 112 51

5

Αθανάτων

43

Σεπόλια ΤΚ 104 43

6

Καλαβρύτων

16

Κολωνός ΤΚ 104 44

7

Ολυµπίων

17

Αγ. Ελευθέριος ΤΚ 111 43

8

Χρ. Σµύρνης

40

Περιστέρι ΤΚ 121 31

7.3

Περιοχή

Παραλαβή ειδών

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής που ϑα οριστεί για τον σκοπό αυτό.

7.4

Ποιοτικός ΄Ελεγχος κατά την παραλαβή των προϊόντων - ∆ειγµατοληψίες

1. Ο προµηθευτής ϐαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου (εάν χρειαστεί) κάθε δειγµατοληψίας ανεξαρτήτως αποτελέσµατος.

7.5

Απόρριψη συµβατικών υλικών - πληµµελής ποιότητα - Αντικατάσταση

Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό προµήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε τα προϊόντα
επιστρέφονται στον προµηθευτή προς αντικατάσταση. Εάν αδυνατεί ο προµηθευτής να αντικαταστήσει
τα προϊόντα λύεται η σύµβαση.
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Συνοπτική Περιγραφή ϕυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµϐασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή τεχνικής υπηρεσίας, η προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και η αποπεράτωση τεχνικών έργων για τη λειτουργία του κτιρίου ϕιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων στη Κυψέλη.
Το έργο αφορά τον εξοπλισµό 2 Μονάδων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω,
σε 4 διαµερίσµατα η κάθε µιά Μονάδα. Σε κάθε διαµέρισµα ϑα προσκοµιστούν, συνδεθούν (όπου
απαιτείται) και τεθούν σε λειτουργία οι ακόλουθες συσκευές :
1. Εξοπλισµός κουζίνας, ήτοι : εστία και ϕούρνος ηλεκτρικός, ψυγείο, πλυντήριο ϱούχων.
2. Εξοπλισµός δωµατίων, ήτοι : κλίνες (µονές), κοµοδίνα, ντουλάπες
3. Εξοπλισµός καθιστικού, ήτοι : καναπές τριθέσιος, καρέκλες, τραπέζαρία
4. Εξοπλισµός γραφείων, ήτοι : γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop
5. Εξοπλισµός χώρων, ήτοι : κουρτίνες υπνοδωµατίων, κουρτίνες καθιστικού, κουρτίνα µπάνιου,
τηλεόραση.
6. Εξοπλισµός κλιµατισµού, ήτοι : κλιµατιστικές µονάδες κατάλληλης ισχύος
7. Γενικός εξοπλισµός, ήτοι : κάδοι απορριµάτων κουζίνας, µπάνιου και γραφείων, ϕοριαµός
µε κλειδαριά, µαγειρικά σκεύη, πιάτα, µαχαιροπήρουνα, τραπεζοµάντηλα, δίσκοι ϕαγητού,
ποτήρια.
Κάθε Υποψήφιος µπορεί να υποβάλει προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, για
το σύνολο των εργασιών ή µεµονωµένη / µεµονωµένες οµάδα/ες εργασιών. Στη περίπτωση αυτή
συµπληρώνονται µόνο οι τιµές στις αντίστοιχες οµάδες.
Για την οικονοµική προσφορά χρησιµοποιείται αποκλειστικά το Πρότυπο ΄Εντυπο Οικονοµικής
Προσφοράς που διατίθεται ηλεκτρονικά. Το πρότυπο (σε επεξεργάσιµη ηλεκτρονική µορφή) πρέπει να
συµπληρωθεί, αναγράφοντας την τιµή για κάθε προϊόν της οµάδας, στην αντίστοιχη µονάδα µέτρησης
που Ϲητείται.
Στον Φάκελο Οικονοµικής προσφοράς εσωκλείεται η οικονοµική προσφορά µόνο. Προσφορές
που δεν είναι σωστά συµπληρωµένες ϑα απορρίπτονται ως ελλείπεις.
Ο συνολικός Προϋπολογισµός του παρόντος ∆ιαγωνισµού ανέρχεται σε καθαρό ποσό 41.600,00
(συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.), και τα ακόλουθα επιµέρους κριτήρια κατακύρωσης για τα είδη της
κάθε οµάδας είναι :
Η συµφερότερη, από οικονοµική άποψη, προσφορά που πληρεί τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών.

16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΙΑΝ-01/2021

Ο προσφέρων ϑα συντάξει τεύχος τεχνικών περιγραφών (µε ϕωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηϱιστικά του προσφερόµενου εξοπλισµού) το οποίο ϑα παραδοθεί στο ϕάκελο των δικαιολογητικών.
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών περιγραφών των υποψηφίων ϑα ανοιχθούν οι ϕάκελοι οικονοµικής προσφοράς όσων υποψηφίων έγιναν αποδεκτοί.
Οι εργασίες περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτ. Αʹ).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµέρα υπογραφής της συµβάσης έως Τµηµατικές
προθεσµίες : 5 ηµερολογιακές ηµέρες από κάθε ανάθεση.

7.7

Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας

Για όλο τον προσφερόµενο εξοπλισµό γραπτή εργοστασιακή εγγύηση, τουλάχιστον, αυτή που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και ϑα ισχύει από την ηµεροµηνία παράδοσης.

7.8

Αναπροσαρµογή τιµής

Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναπροσαρµογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.

7.9

∆ιάρκεια της Σύµβασης

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται από την ηµέρα υπογραφής, δέκα (10) ηµερολογιακές
ηµέρες από κάθε τµηµατική ανάθεση
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Τεχνικές Προδιαγραφές

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, περιλαµβάνονται όλα τα Γενικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών των Ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού. Οι αναλυτικές προδιαγραφές και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις του κάθε είδους ϑα είναι σε ενιαίο τµήµα της προσφοράς µαζί
µε τα prospectus που ϑα τα συνοδεύουν µε εµφανή τον κωδικό του είδους του πίνακα που συνοδεύει
την διακήρυξη.

Αʹ.1

Πρότυπα - Κανονισµοί

Η Προµήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση των ειδών ϑα γίνει σύµφωνα µε :
α. Την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία
ϐ. Τα υπάρχοντα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ)
γ. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN, CE)
δ. Τα ∆ιεθνή Πρότυπα (ISO)
ε. Τα Εθνικά Πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DIN, BS, ΕΚΕΒΥΛ, κλπ.).
Επίσης τα παραπάνω ισχύουν και όσον αφορά :
1. Τα Ποιοτικά Συστήµατα και τις Μεθόδους ποιοτικής εξασφάλισης στην Παραγωγή, Εγκατάσταση και Συντήρηση µετά την πώληση των διαφόρων ειδών .
2. Τις ϐασικές Προδιαγραφές Ασφάλειας για τους χρήστες των ειδών.
3. Τις ϐασικές Προδιαγραφές ∆ιαστάσεων (γενικών και επί µέρους) των διαφόρων ειδών.
4. Τις απαιτήσεις Πυρασφάλειας (αναφλεξιµότητα, µετάδοση ϕλόγας, κλπ.) των χρησιµοποιούµενων υλικών.
Είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών εκτός των περιγραφόµενων, εφ΄ όσον πληρούνται τα παραπάνω και αποδεδειγµένα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχών και ποιότητας.
Οι ϕωτογραφίες που τίθενται είναι ενδεικτικές

Αʹ.2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΜΑΓΙΕ

Η ηλεκτρική κουζίνα ϑα έχει τέσσερις (4) εστίες, µε εµαγιέ ϐάση, από τις οποίες η µία (1) ϑα είναι
για καφέ και η µία (1), τουλάχιστον, ταχείας ϑέρµανσης. Οι εστίες ϑα έχουν ελάχιστη ηλεκτρική
ισχύ 2, 2, 1 και 0.45 kW. Ο ϕούρνος ϑα έχει τουλάχιστον τις εξής έξη (6) λειτουργίες : αντιστάσεις
πάνω-κάτω, αντίσταση πάνω, αντίσταση κάτω, αέρας, αέρας µε grill, grill. Η καθαρή χωρητικότητα
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του ϕούρνου ϑα είναι τουλάχιστον 55 lt. Ο ϕούρνος ϑα ϕέρει διπλό κρύσταλλο. Οι εστίες και ο
ϕούρνος ϑα ϕέρουν ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Η κουζίνα ϑα διαθέτει συρτάρι αποθήκευσης
σκευών, σύστηµα αυτοκαθαρισµού και ηλεκτρονικό ϱολόι - προγραµµατιστή. Μαζί µε την κουζίνα
ϑα προσφέρεται και ο παρακάτω εξοπλισµός : ένα (1) ταψί ϐαθύ εµαγιέ, ένα (1) ϱηχό ταψί αλουµινίου
και δύο σχάρες. Η ενεργειακή κλάση της κουζίνας ϑα είναι Α.

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β) 85 × 60 ×

60 cm

Αʹ.3

ΨΥΓΕΙΟ

Το ψυγείο ϑα είναι δίπορτο, µε κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει
ελάχιστη ονοµαστική ισχύ 150 W, τάση λειτουργίας 220-240 V, συχνότητα 50 Hz. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του ϑα είναι 370 lt και η κατάψυξή του ϑα είναι 4 αστέρων. Θα
έχει σύστηµα multi airflow για οµοιόµορφη κατανοµή της ψύξης στη συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραµµένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Η ελάχιστη ικανότητα κατάψυξης του ϑα είναι 8 kg σε 24 ώρες. Η αυτονοµία του ϑα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση
διακοπής του ϱεύµατος. Θα ϕέρει τουλάχιστον τρία (3) ϱάφια στην συντήρηση, από τα οποία τα
δύο ϱυθµιζόµενα, τρία (3) στην πόρτα του και ϑα έχει και ένα (1) για ϕιάλες. Τα ϱάφια ϑα είναι από γυαλί. Ο καταψύκτης ϑα είναι ϱυθµιζόµενης ϑερµοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της
κατάψυξης ϑα είναι αυτόµατη και ϑα υπάρχει ένδειξη της ϑερµοκρασίας ψύξης. Θα ϕέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Θα διαθέτει chiller για ϐέλτιστη συντήρηση κρέατος, πουλερικών και ψαριών. Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου ϑα είναι τουλάχιστον Α και η κλιµατική SN-T.

19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΙΑΝ-01/2021

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β)185 × 70 ×

65 cm

Αʹ.4

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Χωρητικότητα 6 κιλών κατ΄ ελάχιστο, ενεργειακής κλάσης Α++, 1200 στροφών, µε κινητήρα EcoMotor.
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει :
Οθόνη ενδείξεων και επιλογών,πλήκτρα για επιλογή προγραµµάτων ή περιστροφικό επιλογέα,
δυνατότητα επιλογής γρήγορου προγράµµατος ή «οικολογικό» για µικρότερη κατανάλωση ενέργειας,
εµπρόσθια ϕόρτωση.

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β) 59.5 cm ×

85 cm × 56.5 cm

Αʹ.5

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Η ελάχιστη ονοµαστική ισχύς εξόδου των µικροκυµάτων ϑα είναι 700 W και η ελάχιστη χωρητικότητα
του ϕούρνου 20 lt. Θα έχει σύστηµα οµοιόµορφης διανοµής των µικροκυµάτων. Θα έχει αυτόµατα
προγράµµατα για Ϲέσταµα και γρήγορη απόψυξη. Η επιλογή των προγραµµάτων ϑα γίνεται µε
περιστροφικούς διακόπτες και το άνοιγµα της πόρτας µε πλήκτρο. Θα έχει ηχητική ειδοποίηση
µετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας του. Το σύστηµα διανοµής των µικροκυµάτων ϑα είναι µε
περιστρεφόµενη επιφάνεια.
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Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β) 49 × 28 ×

37 cm

Αʹ.6

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

Τύπου split επίτοιχα, κατηγορίας ονοµαστικής ισχύος 12.000 BTU τουλάχιστον, και ονοµαστικής
απόδοσης ψύξης και ϑέρµανσης, τουλάχιστον, 3.50, τύπου λειτουργίας inverter, ενεργειακής απόδοσης ψύξης, τουλάχιστον, Α++ και ϑέρµανσης Α+. Στη προσφορά περιλαµβάνονται και όλα τα υλικά
συνδέσεως (χαλκοσωλήνες, σπιράλ, ϐάσεις στήριξης, σπιράλ αποστράγγισης, καλώδια σύνδεσης, ασφάλειες κλπ) καθώς και το κόστος της εργασίας τοποθέτησης και ϑέσης σε λειτουργία.
Ενδ. ∆ιαστάσεις εσωτ. µονάδος : (Π × Υ × Β)

77 × 25 × 20 cm
Ενδ. ∆ιαστάσεις εξωτ. µονάδος : (Π × Υ × Β)

77 × 50 × 27 cm
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ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ CPV: 30213300-8

Περιγραφή
Κουτί

Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

τύπου desktop

Μικρού όγκου κατάλληλο
για οριζόντια και κατακόρυφη
τοποθέτηση

Μητρική Κάρτα

∆υνατότητα υποστήριξης επεξεργαστών x86

Κύρια Μνήµη

∆ίαυλοι

Μεγ. υποστηριζόµενη µνήµη

≥ 16 GByte

Αριθµός DIMM slots

≥2

Τεχνολογία

DDR3

Ταχύτητα λειτουργίας

≥ 2000 MHz

Προσφερόµενη µνήµη

≥ 4 GByte

Αριθµός PCI ή PCI Express

≥1

Slots 16x

Θύρες

Σκληρός ∆ίσκος

Κάρτα δικτύου

Γραφικά

Αριθµός Serial ATA II/III

≥2

Παράλληλη (µε υποδοχή D25

Προαιρετική

USB 3.0

≥1

USB 2.0

≥6

VGA/VDI

≥1

Σειριακή (µε υποδοχή D9

Προαιρετική

Αριθµός

≥1

Ωφέλιµη χωρητικότητα

≥ 500 GByte

δίαυλος επικοινωνίας

SATA II/III

ταχύτητα περιστροφής

≥ 7.200 RPM

Ταχύτητα λειτουργίας

10/100/1000

auto sense

ΝΑΙ

Ενσωµατωµένη ή σε PCI Ex-

ΝΑΙ

press Slot
Ανάλυση

≥ 1920 × 1080

Μνήµη κάρτας

≥ 350 MByte

Κάρτα ήχου

Προαιρετική

Τροφοδοτικό

Efficient Power Supply

Απόδοση ≥ 85 %
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Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Τύπου QWERTY µε µόνιµη α-

τουλάχιστον 104 χαρακτήρων

ποτύπωση
ελληνικών και λατινικών χαϱατήρων
ενσύρµατη σύνδεση USB
Οθόνη

Αʹ.7.αʹ

TFT/LED
∆ιαστάσεις (διαγώνιος)

≥ 20 ιντσες

Είσοδος σήµατος

DVI/VGA

Ενσωµατωµένα ηχεία

Προαιρετικά

Ρυθµός ανανέωσης

≥ 50 Hz

Αριθµός χρωµάτων

≥ 16.7 εκατοµµύρια χρώµατα

Γωνία οριζόντιας ϑέασης

≥ 1600

Φωνία κάθετης ϑέασης

≥ 1600

dot pitch

≤ 0.2835 mm

Χρόνος απόκρισης

≤ 5 ms

πιστοποιήσεις - εγγυήσεις Η/Υ

Ο προσφερόµενος Η/Υ ϑα συνοδεύεται από πιστοποίησεις κατασκευαστή, τουλάχιστον, CE, ISO
9001, Energy Star, TCO, EPEAT GOld και εγγύηση (κατασκευαστή) τουλάχιστον δύο (2) ετών, καλής
λειτουργίας ενός (1) έτους και πρόβλεψη ότι σε περίπτωση ϐλάβης η αποκατάσταση ϑα γίνει την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα στον χώρο του Κυρίου του ΄Εργου.
Επίσης, περιλαµβάνεται στην προµήθεια και η αγορά και εγκατάσταση λειτουργικού συστήµατος
Microsoft Windows τελευταία έκδοση, στα ελληνικά καθώς και οι εφαρµογές γραφείου Microsoft
Office, Home τελευταία έκδοση (ελληνικά), καθώς και λογισµικού ασφαλείας. Για κάθε πακέτο προσφερόµενου λογισµικού ϑα προσκοµίζονται οι άδειες εγκατάστασης και ϑα αποδεικνύεται η νόµιµη
χρήση του λογισµικού. Οι άδειες ϑα εκδοθούν υπέρ του Κυρίου του ΄Εργου και η δαπάνη περιλαµϐάνεται στη προσφορά.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται :
1. Να εγκαταστήσει το λειτουργικό σύστηµα πριν την παράδοση του Η/Υ καθώς και τις τελευταίες
ενηµερώσεις και να προβεί στη παραµετροποίησή του,
2. Να προβεί σε λειτουργική εγκατάσταση και σύνδεση στους χώρους που ϑα υποδειχθούν από
τον Κύριο του ΄Εργου καθώς και στη παραµετροποίηση και ενεργοποίηση του λογισµικού
ασφαλείας.
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ΚΟΥΚΕΤΤΑ, ΣΤΡΩΜΑ ΥΠΝΟΥ, ΚΟΜΟ∆ΙΝΟ

Βαρέως τύπου για ανοχή σε ϐάρος, µαύρη, κατάλληλη για διαστάσεις στρώµατος 190 × 90 cm,
δυνατότητα µετατροπής της κουκέτας σε δύο µονές κλίνες. Η κουκέτα να διαθέτει µεταλλική σκάλα
και προστατευτικά καγκελάκια στο πάνω κρεβάτι.
Στρώµα οικιακής κλίνης, ορθοπεδικού τύπου, πάχους ≥ 15 εκ., µε χειρολαβές για την ευχερή
µετακίνησή του. Αποτελείται από το εσωτερικό, τη ϑήκη και το κάλυµµα. Το εσωτερικό του στρώµατος κατασκευάζεται από αφρό πολυαιθέρα, πυκνότητας 40 kg/m3 , υψηλής ελαστικότητας, διάρκειας
στον χρόνο, µη κονιορτοποιούµενο, οµοιογενές, χωρίς σχισίµατα ή άλλα ελαττώµατα. Η ϑήκη καλύπτει απολύτως το στρώµα και κατασκευάζεται από ύφασµα µε τουλάχιστον 80% περιεκτικότητα σε
ϐαµβάκι.
Το κάλυµµα καλύπτει απολύτως το στρώµα και κατασκευάζεται από υλικό πλενόµενο, αντιστατικό, ϐραδύκαυστο, αδιάβροχο. Το κάλυµµα είναι αφαιρετό µέσω ϕερµουάρ διπλής ενέργειας. Το
ϕερµουάρ και οι ϱαφές ϑα είναι στο µέσον του πάχους για µεγαλύτερη αντοχή και µείωση της ϕθοράς
των υφασµάτων
Το στρώµα ϑα είναι συµβατό µε την Κλίνη Οικιακή Μονή.
Το κοµοδίνο αποτελείται από καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, ϐάση, συρτάρι : Ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα πάχους ≥ 18 mm αµφίπλευρα επενδυµένη µε καπλαµά οξυάς.

Αʹ.9

ΓΡΑΦΕΙΟ

Αποτελείται από τα εξής µέρη :
Επιφάνεια Εργασίας: Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3
στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµινικό, laminate(HPL) πάχους
0,3 mm σε χρώµα αποµίµησης οξυάς. Περιµετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS , πάχους
3 mm στρογγυλεµένη σε όλες τις ακµές και γωνίες. Από την κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας,
ϐρίσκονται ενσωµατωµένες, ϕωλιές µε σπείρωµα, για τη σύνδεση της επιφάνειας εργασίας µε τα
µεταλλικά πόδια του γραφείου. Η σύνδεση πραγµατοποιείται µε τη χρήση των κατάλληλων ϐιδών
τύπου «allen».
Μεταλλικό Πόδι τύπου ανεστραµένου «Η» (τεµ. 2): Λυόµενη µεταλλική κατασκευή, η οποία αποτελείται από τα εξής µέρη :

 Βάση µεταλλικού ποδιού : είναι διαστάσεων 680 × 90 mm περίπου. Κατασκευάζεται από
χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 2 mm διαµορφωµένη καταλλήλως. Εντός της ϐάσης υπάρχουν
ενσωµατωµένα πέλµατα. Το πέλµα είναι υψηλής ανθεκτικότητας PVC µε αντιολισθητικές και
προστατευτικές, για το δάπεδο, ιδιότητες.

 Κορµός µεταλλικού ποδιού : είναι διαστάσεων 130×35×545 (h) mm περίπου. Αποτελείται από
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την εσωτερική µεταλλική καλύπτρα, η οποία κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους
2 mm, διαµορφωµένη καταλλήλως. Επί της εσωτερικής µεταλλικής καλύπτρας, υπάρχουν
ειδικά διαµορφωµένες οπές, για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων των ισχυρών και ασθενών
ϱευµάτων.

 ΄Ανω τµήµα µεταλλικού ποδιού : Είναι διαστάσεων 480 × 10 mm περίπου. Κατασκευάζεται από
χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 2 mm, διαµορφωµένη καταλλήλως.
Μετώπη (τεµ 1): Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαµαρίνα διαµορφωµένη καταλλήλως. Φέρει
οπές κατάλληλες για να ϐιδωθεί στη κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας των γραφείων. Οι ϐίδες ϑα
είναι σε ϐαθουλωµένη επιφάνεια του µετάλλου στήριξης ώστε να µην προεξέχουν. Η ανάρτηση µπορεί
να γίνει και µε διαφορετικό τρόπο, αρκεί να εξασφαλίζεται η ευστάθεια, η ακαµψία και η αισθητική
του γραφείου έτσι ώστε κατά την τυχών αφαίρεση να µην αφήνει ατέλειες. ΄Εχει οµοιογενή ϐαφή, µη
τοξική, υψίστης µηχανικής αντοχής εποξεικής ϱητίνης δύο συστατικών εφαρµοσµένη µε την µέθοδο
ηλεκτροστατικού ψεκασµού και στέγνωµα σε ϕούρνο υψηλής ϑερµοκρασίας.
Είναι ίδιας ϐιοµηχανικής σειράς µε τα ΓΡΑΦΕΙΑ.
Τα ανωτέρω τµήµατα συναρµολογούνται µεταξύ τους, µε τη χρήση καταλλήλων ϐιδών τύπου allen.
Τα τρία µεταλλικά τµήµατα του ποδιού µπορούν να έχουν µόνιµη σύνδεση µε αφανή ηλεκτροσυγκόλληση. Τα µεταλλικά πόδια του γραφείου, µπορεί να µην έχουν ισοµήκη πέλµατα αρκεί να µην
επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η εργονοµία τους.
Καλύπτρα µεταλλικού ποδιού (τεµ. 2): Είναι διαστάσεων 200×623 mm περίπου. Κατασκευάζεται
από χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 0,8 mm, διαµορφωµένη καταλλήλως, έτσι ώστε να προσαρµόζεται
στον κορµό του µεταλλικού ποδιού. Η καλύπτρα του µεταλλικού ποδιού µπορεί να αφαιρείται και
να επανατοποθετείται πολύ εύκολα, χωρίς τη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύχερης
πρόσβαση στα καλώδια που είναι τοποθετηµένα εντός του µεταλλικού ποδιού.
Η ϐαφή όλων των ανωτέρω µεταλλικών µερών είναι οµοιογενής, µη τοξική, υψίστης µηχανικής
αντοχής εποξεικής ϱητίνης 2 συστατικών, εφαρµοσµένη µε τη µέθοδο ηλεκτροστατικού ψεκασµού
και στέγνωµα σε ϕούρνο υψηλής ϑερµοκρασίας.
Μεταλλική Τραβέρσα (τεµ. 1): Η µεταλλική τραβέρσα χρησιµοποιείται για να συνδεθούν µεταξύ τους, τα µεταλλικά πόδια του γραφείου. Είναι ορθογωνικής διατοµής και κατασκευάζεται από
χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 1,5 και 2 mm, διαµορφωµένη καταλλήλως. ∆ιαθέτει, στα δύο άκρα
της, ειδικά διαµορφωµένα «άγκιστρα» σύσφιξης και προσαρµογής στα µεταλλικά πόδια. Επίσης, η
µεταλλική τραβέρσα, διαθέτει ειδικά διαµορφωµένες οπές και πρόσθετες ενσωµατωµένες καλύπτρες,
για την διευθέτηση των καλωδίων.
∆ιαστάσεις 120 × 80 cm.
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Ενδ. ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β) ως ανωτέρω

Αʹ.9.αʹ

Κάθισµα µε µπράτσα

Κάθισµα µε πλάτη µε µπράτσα που αποτελείται από τα εξής µέρη :

 ΄Εδρα : Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέµιση πολυουρεθάνης και επένδυση
δερµατίνης. ΄Εχει σχήµα στρογγυλεµένου τετραγώνου µε πλευρά ≥ 50εκ.

 Πλάτη : Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέµιση πολυουρεθάνης και επένδυση
υφάσµατος αµφίπλευρα και στα πλαϊνά. ΄Εχει σχήµα τραπεζίου µε ευθυογενείς ακµές και
εργονοµική κάµψη στο ύψος της µέσης.

 Βάση : Σταθερή ϐάση στήριξης από επιχρωµιωµένο µεταλλικό σωλήνα (τύπου S)χωρίς ενώσεις
και συγκολήσεις. Στηρίζεται σε 4 πλαστικά αντιολισθητικά πέλµατα. Εχει δυνατότητα να
στοιβάζεται.

 Μπράτσα : από µεταλλικό σκελετό και καλυµµένο εν µέρη από ηµίσκληρη πολυουρεθάνη.
Βιδώνονται στο κέλυφος της έδρας.
∆ιαστάσεις ΄Εδρα 50 × 50 × 45 cm, Πλάτη : 50 × 80 cm.

Αʹ.9.ϐʹ

Συρταριέρα

Σώµα συρταριέρας - Καπάκι : Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυµένη στις εξωτερικές τουλάχιστον επιφάνειες,
αµφιπλεύρως µε µελαµινικό, laminate πάχους 0, 3 mm, σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς. Περιµετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS, πάχους 3 mm στρογγυλεµένη σε
όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας ϑα είναι εναρµονισµένη
µε τα γραφεία.
Σώµα συρταριέρας ; πλαϊνά, ϐάση, πλάτη (τεµ. 1): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή µοϱιοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη
laminate πάχους 0, 3 mm. σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς Υπάρχουν περιµετρικά ταινίες ΑΒΣ πάχους 0,5µµ, στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα
της τελικής επιφάνειας ϑα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία.
Μολυβοθήκη : κατασκευάζεται από ενισχυµένο αντιστατικό µορφοποιηµένο πολυστυρένιο, µε κατάλληλα διαµορφωµένες ϑήκες για µικροαντικείµενα.
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Εσωτερικό συρταριών : Κατασκευάζεται σε δύο ϐάθη, από λαµαρίνα µαύρη, πάχους τουλάχιστον

0, 75 mm, κατάλληλα κοµµένη και µορφοποιηµένη σε καλούπι, χρωµατισµένη µε ηλεκτροστατική ϐαφή ϕούρνου . Τα πλαινα των συρταριών µεγάλου ϐάθους ϕέρουν κατάλληλες εγκοπές
ανά 20µµ για τοποθέτηση εγκάρσιων µεταλλικών διαχωριστικών χρωµατισµένων µε ηλεκτροστατική ϐαφή ϕούρνου. Γίνεται αποδεκτή και κατασκευή από πλαστικό χυτοπρεσσαριστό υλικό
υψηλής αντοχής. Οι οδηγοί των συρταριών είναι «ϐαρέως τύπου» και κατασκευάζονται από χαλύβδινα ελάσµατα πάχους 2 mm, ανοξείδωτα και διαθέτουν νάυλον ϱουλεµάν ολίσθησης, τα
οποία εξασφαλίζουν τη σταθερή, οµαλή και αθόρυβη λειτουργία των συρταριών. Οι οδηγοί των
συρταριών ϐάφονται µε εποξειδική ϱητίνη σε ϐαφείο ηλεκτροστατικού ψεκασµού. Οι οδηγοί
των συρταριών προσφέρουν άνοιγµα του συρταριού κατά 85%, περίπου.
Η αντοχή σε ϐάρος των συρταριών είναι ;30 κιλά για στατικό και µεταφερόµενο ϕορτίο.
Μετώπες συρταριών (τεµ. 4): Οι µετώπες των συρταριών, περιέχουν εργονοµική χειρολαβή. Οι
µετώπες ϑα έχουν τελική επιφάνεια που ϑα είναι εναρµονισµένες και της ίδιας ϐιοµηχανικής
σειράς µε τα γραφεία.
Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας (τεµ. 1): Η συρταριέρα διαθέτει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, η
οποία κλειδώνει συγχρόνως και τη µολυβοθήκη και τα συρτάρια και αποτελείται από τα εξής
µέρη : τον κύλινδρο ασφαλείας, τη µπάρα αλουµινίου.
Τροχοί ασφαλείας (τεµ. 4): ∆ίδυµοι περιστρεφόµενοι τροχοί ασφαλείας, κατασκευασµένοι από
ανθεκτικό νάϋλον υλικό. Προσαρµόζονται στο σώµα της συρταριέρας. Είναι ίδιας ϐιοµηχανικής
σειράς µε τα γραφεία

Ενδ. ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β) ως ανωτέρω

Αʹ.10

ΚΑΝΑΠΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ

Θα προσκοµιστεί και συναρµολογηθεί ένα (1) σετ των ειδών ανά διαµέρισµα.
Καναπές µε 4 πόδια που αποτελείται από τα εξής µέρη.
Σώµα : Το σώµα του καναπέ είναι σύµµεικτης κατασκευής (µέταλλο και ξύλο) πάνω στον οποίο είναι
ενσωµατωµένα τα µαξιλάρια της πλάτης και των µπράτσων µε καµπύλες εσωτερικές ακµές.
΄Εχει γενικά ευθυογενείς ακµές και επίπεδη κάτω πλευρά πάνω στην οποία στερεώνονται τα
τέσσερα µεταλλικά πόδια.
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Είναι επενδυµένος σε όλες τις ορατές πλευρές του µε πολυουρεθάνη (δερµατίνη), σε αποµίµηση
δέρµατος άριστης ποιότητας, ϐραδύκαυστο χρώµατος µετά από συνεννόηση µε την υπηρεσία.
΄Εδρα : Αποτελείται από 2 ή 3 αφαιρούµενα τετράγωνα µαξιλάρια πάχους 12-18 ςµ επενδυµένα µε
πολυουρεθάνη (δερµατίνη). ΄Υψος καθίσµατος 46 ςµ
Πόδια : Τέσσερα πόδια διαµέτρου 5-10 ςµ επιχριωµένα. Πέλµατα ίδιας διαµέτρου µε τα πόδια και
προστατευτικές για το πάτωµα ιδιότητες.
Ενδ. ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β) 130 − 210 × 70 ×

− cm

Τραπέζι αναµονής (τεµ 1) ως περιγραφή Αʹ.11.αʹ ενδεικτικών διαστάσεων 80 × 80 × 42 cm
Καρέκλες (τεµ. 2) ως περιγραφή Αʹ.9.αʹ µε ή χωρίς µπράτσα.

Αʹ.11
Αʹ.11.αʹ

ΤΡΑΠΕΖΙΑ
Τραπέζι αναµονής

(τεµ. 2)
Επιφάνεια

Από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα πάχους ≥ 30 mm, αµϕίπλευρα επενδεδυµένη µε µελαµινικό laminate σε χρώµα
αποµίµισης καπλαµά οξιάς και σόκορα από PVC. Η επιφάνεια στηρίζεται σε µεταλλικό τελάρο.

Πόδια

Τέσσερα µεταλικά πόδια. Η στήριξη γίνεται πάνω στο µεταλλικό τελάρο. Οι ϐίδες ϑα είναι χωνευτές. Τα πόδια ϕέρουν
αντιολισθηρά πέλµατα από πολυαµίδιο και χρωµατίζονται µε
χρώµιο.

Αʹ.11.ϐʹ

Τραπέζι κουζίνας

(τεµ. 1)
Επιφάνεια

Από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα πάχους ≥ 30 mm, αµϕίπλευρα επενδεδυµένη µε µελαµινικό laminate σε χρώµα
αποµίµισης καπλαµά οξιάς και σόκορα από PVC. Η επιφάνεια στηρίζεται σε µεταλλικό τελάρο.

Πόδια

Τέσσερα πόδια. Η στήριξη γίνεται πάνω στο µεταλλικό τελάϱο. Οι ϐίδες ϑα είναι χωνευτές. Τα πόδια ϕέρουν αντιολισθηρά πέλµατα από πολυαµίδιο.
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Ενδ. ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β) 140 × 85 × − cm

Αʹ.12

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

Σε κάθε διαµέρισµα, του πιν. 1, ϑα προσκοµιστούν µέχρι δύο (2) ντουλάπες, δίφυλλες όπως περιγράφονται κατωτέρω.
Καπάκι (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµινικό laminate πάχους 0,3χιλ σε
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξιάς . Περιθώρια : Στο µήκος έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ.
στρογγυλεµένη σε όλες τις ακµές και γωνίες. Στο πλάτος έχει ταινία πάχους 0,5 χιλ. και στις
δύο πλευρές, στρογγυλεµένες. σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής
επιφάνειας ϑα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία.
Υποδοχή σύνδεσης Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτηµάτων όπως π.χ. στηρίγµατα κινητών ϱαφιών, µεντεσέδες, οδηγοί, αρχειοθήκες κλπ.
Πλαϊνά (τεµ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε χρώµα
αποµίµησης καπλαµά οξιάς. Περιθώρια : Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5χιλ. στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα
της τελικής επιφάνειας ϑα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία.
Βάση (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων,
πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ. Περιθώρια :
Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεµένες
σε όλες τις ακµές και γωνίες.
Πλάτη (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ. Περιθώϱια : Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεµένες
σε όλες τις ακµές και γωνίες.
Ράφι κινητό (τεµ. 4): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξιάς.
Σωλήνα για κρεµάστρες : ϑα διατεθεί και από µία σωλήνα για κρεµάστρες µε στην στήριξη τους,
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για ϕύλαξη ϱούχων. Περιθώρια : Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές
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και γωνίες. Το κινητό ϱάφι λόγω της υποδοµής προδιάτρησης των πλαϊνών των ερµαρίων, έχει
δυνατότητα κάθετης µετακίνησης ανά 32 χιλ, µε την χρήση καλαίσθητων ανοξείδωτων µεταλλικών στηριγµάτων.
Συνδετικά εξαρτήµατα ανοξείδωτα : Η τελική συναρµολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και στέρεα
µε ανοξείδωτα εξαρτήµατα σύνδεσης.
Πέλµατα (τεµ. 4): Πέλµατα έδρασης, κατασκευασµένα από ανθεκτικό νάυλον υλικό, µε δυνατότητα
ϱύθµισης το ύψους.
Πόρτες (τεµ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ. επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξιάς. Περιθώρια : Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 3 χιλ. µε στρογγυλεµένες µε ακτίνα R ' 3 χιλ. σε όλες τις ακµές
και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας ϑα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία. Στο κάτω µέρος ϑα υπάρχουν ενσωµατωµένες µεταλλικές περσίδες εξαερισµού, διαστάσεων

10 cm × 0, 5 cm. Τα ϑυρόφυλλα ϑα έχουν δυνατότητα ανοίγµατος ≥ 180o .
Πόµολο-Κλειδαριά ασφαλείας (µε σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής µέρη : Πόµολο «αφαλό»
κλειδαριάς, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι, συνδέεται µε το σώµα της κλειδαριάς
και δέχεται τα κλειδιά, σώµα κλειδαριάς, ϐέργα ; σπανιολέτα, γάντζος ϐέργας ; σπανιολέτας,
στήριγµα ; άγκιστρο συγκράτησης της ϐέργας ; σπανιολέτας.
Πλαστικό πηχάκι ; Μπινί πλαστικό (σε όλο το µήκος των πορτών): τοποθετείται εσωτερικά και
σε όλο το µήκος της αριστερής πόρτας των ερµαρίων, για να εξασφαλισθεί τόσο η καθαριότητα
του εσωτερικού χώρου των ερµαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των
πορτών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους.
Είναι ίδιας ϐιοµηχανικής σειράς µε το : ΕΡΜΑΡΙΟ, ΝΤΟΥΛΑΠΑ.

Ενδ. ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β) 100 × 60 × 200 cm
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ΕΡΜΑΡΙΟ

Θα προσκοµιστούν και συναρµολογηθούν µέχρι ένα (1) ερµάριο µε κλειδαριά, ανά διαµέρισµα,
σύµφωνα µε τις εντολές της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
Καπάκι (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDΦ) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµινικό laminate πάχους 0,3χιλ. σε
χρώµα αποµίµησης οξιάς.
Περιθώρια : Στο µήκος έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ. στρογγυλεµένη σε όλες τις ακµές και
γωνίες. Στο πλάτος έχει ταινία ABS πάχους 0,5 χιλ. και στις δύο πλευρές, στρογγυλεµένες σε
όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας ϑα είναι εναρµονισµένη
µε τα γραφεία.
Υποδοχές σύνδεσης : Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτηµάτων όπως π.χ. στηρίγµατα κινητών ϱαφιών, µεντεσέδες, οδηγοί αρχειοθηκών κ.λπ.
Πλαϊνά (τεµ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε χρώµα
αποµίµησης καπλαµά οξυάς.
Περιθώρια : Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ΑΒΣ πάχους 0,5χιλ.
στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας
ϑα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία και ϑα περιγράφεται επακριβώς στην χρωµατική µελέτη
του κτιρίου.
Βάση (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων,
πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώµα
αποµίµησης καπλαµά οξυάς. Περιθώρια : Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά
ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες.
Πλάτη (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη ]τεξτλατινλαµινατε πάχους 0,3
χιλ σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς.
Περιθώρια : Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ΑΒΣ πάχους 0,5 χιλ.
στρογγυλεµένες µε ακτίνα Ρ 0,5 χιλ. σε όλες τις ακµές και γωνίες.
Ράφι κινητό (τεµ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών
στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς.
Περιθώρια : Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ.
στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. Το κινητό ϱάφι λόγω της υποδοµής προδιάτρησης
των πλαϊνών των ερµαρίων, έχει δυνατότητα κάθετης µετακίνησης ανά 32 χιλ, µε την χρήση
καλαίσθητων ανοξείδωτων µεταλλικών στηριγµάτων.
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Συνδετικά εξαρτήµατα ανοξείδωτα : Η τελική συναρµολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και στέρεα
µε ανοξείδωτα εξαρτήµατα σύνδεσης.
Πέλµατα (τεµ. 4): Πέλµατα έδρασης, κατασκευασµένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, µε δυνατότητα ϱύθµισης του ύψους.
Πόρτες (τεµ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ. επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε
χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς. Περιθώρια : Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 3 χιλ. µε στρογγυλεµένες µε ακτίνα R ' 3 χιλ. σε όλες τις ακµές
και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας ϑα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία.
Ο οδηγός όπου ϑα σύρονται οι πόρτες ϑα είναι µεταλλικός και χωνευτός. Θα διαθέτει πόµολο
και κλειδαριά ασφαλείας.

Ενδ. ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β) 100 × 40 × 100 cm

Αʹ.14

ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Πλαστικό ή µεταλλικό ερµάριο, λευκού χρώµατος µε ερυθρό σταυρό στην εµπρόσθια όψη και κλειδαριά.
Ενδ. ∆ιαστάσεις : (Π × Υ × Β) 22 × 32 × 8 cm

Αʹ.15

ΣΕΤ ΕΙ∆ΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ

Σε κάθε διαµέρισµα ϑα παραδοθούν δύο (2) σετ σκευών µαγειρικής που ϑα περιλαµβάνουν σκεύη µε
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

 Μαγειρικά σκεύη από ανοξείδωτο ατσάλι µε επαγωγικό πάτο induction,
 Λαβές ανθεκτικές στη ϑερµοκρασία
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Πίνακας 2: Σετ ειδών µαγειρείου
Α/Α

Ποσότητα

Περιγραφή

1

1

Κατσαρολάκι µε γυάλινο καπάκι : 16 × 10, 5 cm/ 2, 2 lt

2

1

Κατσαρόλα µε γυάλινο καπάκι : 18 × 11, 5 cm/ 3 lt

3

1

Κατσαρόλα µε γυάλινο καπάκι : 20 × 12, 5 cm/ 4 lt

4

1

Κατσαρόλα µε γυάλινο καπάκι : 24 × 14, 5 cm/ 7 lt

5

1

Τηγάνι µε γυάλινο καπάκι :24 × 7, 5 cm

6

2

Βάσεις Βακελίτη

Ενδ. ∆ιαστάσεις : ως πίνακας 2

Επίσης, σε κάθε διαµέρισµα ϑα προσκοµιστούν και παραδοθούν, τα ακόλουθα που περιλαµβάνονται παρόν άρθρο.
1. Μαχαιροπήρουνα ϕαγητού (σετ) που περιλαµβάνει :

 Μαχαίρια 8
 Κουτάλια µεγάλα 8
 Πηρούνια µεγάλα 8
 Πηρουνάκι γλυκού 8
 Μαχαιράκι µικρό 8
 Κουταλάκι γλυκού 8
2. Πιατοθήκη 1
3. Χαρτοπετσετοθήκη 1
4. Σετ αλατοπίπερο 1
5. Λεµονοστίφτης πλαστικός 1
6. Τρίφτης inox 1
7. Φαγητοδοχείο (tupperware) 0,5lt 3
8. Φαγητοδοεχέιο 1lt 3
9. Μπρίκι inox 340 ml 1
10. Μπολ αναµείξεως 24 × 9 2
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11. Ταψί inox 26 cm 1
12. Σουρωτήρι πλαστικό 24 cm 1
13. Τηγάνι 26 cm 1
14. Σετ κουτάλες 5τµ 1
15. Τοστιέρα ηλεκτρική 1
16. Βραστήρας ηλεκτρικός 1

Αʹ.16

ΣΕΤ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ

Προµήθεια τριάντα δύο (32) σετ κλινοσκεπασµάτων, έκαστο των οποίων ϑα περιλαµβάνει :
1. σετ σεντόνια (πάνω / κάτω) ϐαµβακερά 100% υποαλλεργικά (2 σεντόνια από κάθε είδος), για
µονό κρεββάτι
2. πάπλωµα µε εξωτερική επένδυση ϐαµβάκι 100%, υποαλλεργικό, για µονό κρεββάτι (1 πάπλωµα)
3. κουβέρτα µάλλινη, υποαλλεργική
4. υπόστρωµα υποαλλεργικό
5. µαξιλάρι και µαξιλαροθήκη από 100% ϐαµβάκι
6. σετ πετσέτες ϐαµβακερές (100%) που περιλαµβάνει : 2 πετσέτες σώµατος, 2 πετσέτες προσώπου,
2 πετσέτες ποδιών.
Η παράδοση ϑα γίνει τµηµατικά σε κάθε ένα από τα διαµερίσµατα του πιν. 1 από τον Ανάδοχο.

Αʹ.17

ΣΕΤ ΠΙΑΤΩΝ & ΠΟΤΗΡΙΩΝ

1. Πιάτα ϐαθιά 8
2. Πιάτα ϱηχά 8
3. Πιάτα ϕρούτου 8
4. Ποτήρια νερού 8
5. Ποτήρια χυµού 8
6. Κούπες γάλακτος 8
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ΙΑΝ-01/2021

ΣΕΤ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

Σετ κουρτινών για κάθε διαµέρισµα : από µιά σε κάθε υπνοδωµάτιο και µιά στο καθιστικό του διαµεϱισµάτος. Σύνολο εκτιµώµενης ποσότητας 10 µ.µ. ανά διαµέρισµα.

Αʹ.19

Ειδικές προδιαγραφές εξοπλισµού

΄Ολα τα είδη του εξοπλισµού που περιγράφονται παραπάνω ϑα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και ειδικούς κανονισµούς, ειδικά όσον αφορά στην αποτελεσµατική προστασία της ασφάλειας και της υγείας του καταναλωτή και
ειδικότερα των παιδιών, από τους κινδύνους που προκύπτουν από τα προϊόντα αυτά (σήµα ῝Ε, προειδοποιήσεις κλπ), να είναι καινουργή, αµεταχείριστα.

Αʹ.20

Χρόνος εγγύησης ανά κατηγορία εξοπλισµού

Κατηγορία

Ελάχιστος χρόνος εγγύησης (έτη)

Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε

2 χρόνια για τις συσκευές και 1 χρόνο για το

κινητικά προβλήµατα

λογισµικό

Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε

2 χρόνια για τις συσκευές και 1 χρόνο για το

προβλήµατα όρασης

λογισµικό

Λοιπός εξοπλισµός

2 χρόνια
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Αʹ

ΙΑΝ-01/2021

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τις εργασίες και προµήθειες που περιγράφονται αναλυτικά στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή
που έλαβα υπόψη µου, προσφέρω, αναλυτικά, ως κατωτέρω :
Περιγραφή

Τιµή Μονάδος
Αριθµητικά

Ολογράφως

Κλιµατιστική µον.
Υπολογιστής γραφείου
Πλυντήριο Ρούχων
Ψυγείο
Κουζίνα οικιακή
Σετ καθιστικού
Τραπέζι µε 4 καρέκλες
Ντουλάπα δίφυλλη
Ερµάριο µεταλλικό
Ερµάριο ϕαρµακείου
Σετ σκευών µαγειρείου
Κρεββάτι µονό & στρώµα
Σετ κλινοσκεπασµάτων
Σετ πιάτων & ποτηριών
Κουρτίνες
Γραφεία / καρέκλες
Αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση αυξοµείωσης των επί µέρους ποσότητων ο προσφερόµενος Προϋπολογισµός ϑα µαταβληθεί αντιστοίχως. Αποδέχοµαι τη διενέργεια κάθε λογιστικού ελέγχου από τις
αρµόδιες Αρχές, στα πλαίσια του έργου και ϑα παράσχω, σε περίπτωση ελέγχου, κάθε στοιχείο που
ϑα µου Ϲητηθεί.
Κατά τη προσφορά ο προσφερόµενος προϋπολογισµός διαµορφώνεται ως ακολούθως :
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή

΄Αρθρο

Ποσότητα

Κρεββάτι µονό & στρώµα

Αʹ.8
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Κουζίνα οικιακή

Αʹ.2

8

Ψυγείο

Αʹ.3

8

Πλυντήριο Ρούχων

Αʹ.4

8

Φούρνος Μικροκυµάτων

Αʹ.5

8

Κλιµατιστική µον.

Αʹ.6

16

Υπολογιστής γραφείου

Αʹ.7

16

Σετ καθιστικού

Αʹ.10

8

Γραφεία / καρέκλες

Αʹ.9

16

Τραπέζι µε 4 καρέκλες

Αʹ.11

8

Ντουλάπα διφυλλη

Αʹ.12

16

Ερµάριο µεταλλικό

Αʹ.13

8

Ερµάριο ϕαρµακείου

Αʹ.14

8

Σετ σκευών µαγειρείου

Αʹ.15

8

Σετ κλινοσκεπασµάτων

Αʹ.16

8

Σετ πιάτων & ποτηριών

Αʹ.17

8

Κουρτίνες

Αʹ.18

8

Τιµή Μον.

Σύνολο

Σύνολο προ ΦΠΑ
ΦΠΑ
Σύνολο µε ΦΠΑ
Οι πληρωµές ϐαρύνονται µε τις κρατήσεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Με την παρούσα προσφορά δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι αποδέχοµαι τους όρους του διαγωνισµού
και διαθέτω τα ως άνω αναφερόµενα είδη κατ΄ είδος και ποσότητες στη διάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής για χρονικό διάστηµα 15 ηµερών από την υπογραφή σύµβασης.

Αθήνα . . .
Ο προσφέρων
(σφραγίδα - υπογραφή)
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