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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
Τµήµα Προµηθειών
Πληροφορίες: Μητάκος Αθανάσιος
Κωσταδήµας Χρήστος.
Τηλ. 2313 320569
2313 305222
Fax.: 2313 320508

Αριθ. ∆ιακήρυξης ΕΠ 06/2016

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ης

Η ∆ιοίκηση της 3 Υγειονοµικής Περιφέρειας, έχοντας υπόψη:
1. To Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα»
2. To Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
3. To Ν. 3329/2005 «Eθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
4. Την υπ. αριθµ.∆Υ6α/36932/17-3-2009 απόφαση «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης
και απόδοσης παρακρατούµενου ποσού 2% υπέρ Ε.Π.Υ.» Φ.Ε.Κ. 545/Β/24-3-2009.
ης
5. Την υπ’ αριθ. 1459/09-10-2015 απόφαση του ∆ιοικητή της 3 Υ.ΠΕ. για την
αναδιαµόρφωση του Α΄ ορόφου της ΜΥ ΠΕ∆Υ Ευόσµου σε οδοντοπροσθετικό ιατρείο
και εργαστήριο.
ης
6. Την υπ’ αριθ. 93/10-02-2016 (Α∆Α: 6ΙΜΝΟΡΕΠ-344) απόφαση του ∆ιοικητή της 3
ου
Υ.ΠΕ. για την διενέργεια 1
επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την
αναδιαµόρφωση του Α΄ ορόφου της ΜΥ ΠΕ∆Υ Ευόσµου σε οδοντοπροσθετικό ιατρείο
και εργαστήριο.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ο

1

Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισµό µε αντικείµενο την προµήθεια και τοποθέτηση υλικών

που θα πραγµατοποιηθούν στο κτίριο της ΜΥ ΠΕ∆Υ Ευόσµου επί της οδού Καραολή και
∆ηµητρίου

12

στο

∆ήµο

Ευόσµου-Κορδελιού

Θεσσαλονίκης,

προκειµένου

να

µετεγκατασταθεί το οδοντοπροσθετικό ιατρείο και το εργαστήριο της Μ.Υ.Π.Ε.∆.Υ.
Θεσ/νίκης.
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Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
του διαγωνισµού
µη

συµπεριλαµβανοµένου

του

Φ.Π.Α.,

µε

κριτήριο

ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €
κατακύρωσης

τη

χαµηλότερη

προσφερόµενη τιµή και τη συµφωνία µε την τεχνική περιγραφή των ζητουµένων υλικών και
εργασιών, που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού.(Παράρτηµα Α΄.)
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την
ης

Γραφείο Προµηθειών της 3

18/03/2016 ηµέρα Παρασκευή και

ώρα 11.00 στο

ΥΠΕ.

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την ίδια ηµέρα διενέργειας
του διαγωνισµού και µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης. Η επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισµού έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τη διαδικασία της οικονοµικής αξιολόγησης σε
επόµενη συνεδρίασή της, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή το Γραφείο
Προµηθειών της 3

ης

Υ.ΠΕ. θα προχωρήσει στην έγκαιρη ενηµέρωση των συµµετεχόντων

προµηθευτών, που η τεχνική τους προσφορά έγινε αποδεκτή κατά το στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης, για την ακριβή ηµεροµηνία διενέργειας της διαδικασίας οικονοµικής αξιολόγησης.
Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι
εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε σχετική εξουσιοδότηση.
ΑΡΘΡΟ 1° ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισµού θα πρέπει να υποβάλλουν την
προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο

ης

Πρωτοκόλλου της 3

Υ.ΠΕ.

(Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23), επί ποινή απόρριψης, µέχρι την 17/03/2016 και ώρα 14:30 .
Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου συνοδευόµενες µε σχετική
συνοδευτική επιστολή προκειµένου να πρωτοκολληθούν και να παραληφθούν (υπόδειγµα
συνοδευτικής επιστολής επισυνάπτεται στο τεύχος της διακήρυξης).
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που δραστηριοποιούνται στη χώρα
µας στον τοµέα προµήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών ανακαινίσεων – αναδιαµορφώσεων
εσωτερικών χώρων και διαθέτουν την απαιτούµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος.
Πληροφορίες για την διαδικασία του διαγωνισµού: τηλ. 2313 305222 και 2313 320569 φαξ 2313
320508 email: prom@3ype.gr και erga@3ype.gr
ΑΡΘΡΟ 2° ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο,
στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
1.

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.

2.

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
2
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3.
Ο αριθµός της διακήρυξης. 2016-02-17
4.

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

5.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού σε ξεχωριστούς σφραγισµένους
φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία, και ειδικότερα τα εξής:
Α) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετούνται
(επί ποινή αποκλεισµού) σε δύο (2) αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων. Η
τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει (επί ποινή απόρριψης):
1.

Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εµπορικό - βιοτεχνικό –βιοµηχανικό

ή τεχνικό

επιµελητήριο ή όπου άλλου υποχρεούται να είναι εγγεγραµµένος ο νόµιµος εκπρόσωπος
της προµηθεύτριας εταιρείας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (επί ποινή απόρριψης).
2.

Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη (επί ποινή απόρριψης), υπογεγραµµένη από το

νόµιµο εκπρόσωπο της προµηθεύτριας εταιρείας, στην οποία αυτός θα δηλώνει ότι: α)
διαθέτει το απαιτούµενο έµπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της προµήθειας/υπηρεσίας β) έχει λάβει πλήρη γνώση των εργασιών και των
υλικών που απαιτούνται για την ανακαίνιση – αναδιαµόρφωση του χώρου, και εφόσον
τελικώς του κατακυρωθεί ο διαγωνισµός θα εκπληρώσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του σε
πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού γ) προσφέρει εγγύηση
καλής λειτουργίας για διάστηµα δύο ετών (τουλάχιστον) δ) θα εκτελέσει την προµήθεια –
τοποθέτηση υλικών και τις απαιτούµενες εργασίες εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών ε) έχει επισκεφτεί το κτίριο της ΜΥ ΠΕ∆Υ Ευόσµου (οδοντοπροσθετικό ιατρείο και
εργαστήριο), όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών
και των χώρων εργασίας.
3.

To σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων στην τεχνική προσφορά (επί ποινή

απόρριψης), θα πρέπει να υποβληθούν οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές.
Προσφορές που δεν πληρούν τον αναφερόµενο όρο, θα θεωρούνται ως έχουσες ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισµού και αποκλείονται από τις περαιτέρω
διαδικασίας αξιολόγησης.
4.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου,

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
5.

Οι προσφορές, (επί ποινή απόρριψης), δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα,

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει
να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει
την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
6.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
3
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της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση
της προσφοράς

δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή, είτε
ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµάτευση της
επιτροπής.
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον εξήντα ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και
για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 3

η

Υ.ΠΕ., πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο και για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από την διακήρυξη.
Β. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται
η οικονοµική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ τον οποίων το ένα πρωτότυπο και το
δεύτερο φωτοαντίγραφο) και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή
απόρριψης, διαµορφωµένη ως εξής:
•

Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ (€) και θα αναγράφεται αριθµητικώς και
ολογράφως. Θα δοθεί µία τιµή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειµένου.
Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές και στην περίπτωση που θα κατατεθούν η
προσφορά θα απορριφθεί στο σύνολό της ως απαράδεκτη.

•

Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και οι
επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων, εκτός του Φ.Π.Α. Θα δοθεί δηλαδή προσφερόµενη
τιµή πλέον Φ.Π.Α. Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί αριθµητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση που παρουσιαστεί διαφοροποίηση µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής
αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στην προσφερόµενη
τιµή περιλαµβάνονται το σύνολο των εξόδων για την τελική παράδοση του διαγωνιστικού
αντικειµένου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται
τα υπό προµήθεια είδη και οι εργασίες. Ο Φ.Π.Α θα βαρύνει την υπηρεσία.

Η τιµή της προσφοράς είναι δεσµευτική για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική παραλαβή
της προµήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και
οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντιτίµου των υλικών που θα προµηθεύσει
και των εργασιών που θα παρέχει µέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών και των
εργασιών και την αποπληρωµή τους.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή.
Για την επιλογή της προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά
αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Προσφορά
αόριστη

και

ανεπίδεκτη εκτίµησης

ή

που

είναι

υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά
4
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από προηγούµενη γνωµοδότηση του
αρµόδιου για την

αξιολόγηση

των

αποτελεσµάτων

του διαγωνισµού οργάνου. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των
τεχνικών προδιαγραφών
υποχρεωτικοί

ή

που

έχουν

απαράβατοι,

χαρακτηρισθεί
θεωρούνται

στη

διακήρυξη

οπωσδήποτε

ως

όροι

ουσιώδεις

και

συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.
ης

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από τον ∆ιοικητή της 3

Υ.ΠΕ. και θα ανακοινωθεί

εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Τα
έννοµα αποτελέσµατα της ανακοίνωσης τελούν ωστόσο υπό την αίρεση ότι δεν θα ασκηθούν
επιτυχώς κατά της κατακυρωτικής απόφασης ή άλλης προγενέστερης πράξης της διαδικασίας
του διαγωνισµού ασφαλιστικά µέτρα (ενστάσεις).
Ο

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Α'ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥ ΠΕ∆Υ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΕ
Ο∆ΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αναφέρεται στην προµήθεια και τοποθέτηση υλικών και στον
έλεγχο καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, που θα πραγµατοποιηθούν στο κτίριο της ΜΥ ΠΕ∆Υ
Ευόσµου επί της οδού Καραολή και ∆ηµητρίου 12 στο ∆ήµο Ευόσµου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης,
προκειµένου να µετεγκατασταθεί εκεί το οδοντοπροσθετικό ιατρείο και εργαστήριο της Μ.Υ.Π.Ε.∆.Υ.
Θεσ/νίκης.
Το οδοντοπροσθετικό ιατρείο και εργαστήριο Θεσσαλονίκης λειτουργεί σήµερα στην οδό
Καραολή & ∆ηµητρίου 16 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η υφιστάµενη εγκατάσταση βρίσκεται σε
ενοικιαζόµενο ακίνητο, όπου στον 4ο όροφο οικοδοµής, συνολικού εµβαδού 384,30τµ, διατάσσονται 6
οδοντιατρεία, ενώ στον 6ο όροφο της ίδιας οικοδοµής σε χώρους συνολικού εµβαδού 149,50τµ είναι
εγκατεστηµένο το οδοντοπροσθετικό εργαστήριο.
Η µετεγκατάσταση του οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου προτείνεται να γίνει σε ιδιόκτητο κτίριο
στον Εύοσµο, στα πλαίσια της αξιοποίησης των ιδιόκτητων κτιριακών υποδοµών καθώς επίσης και για
την περιστολή δαπανών σε µισθώσεις κτιρίων.
Το κτίριο επί της οδού Καραολή και ∆ηµητρίου 12 στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης αποτελείται από
τα κτίρια Α και Β. Οι διαρρυθµίσεις θα γίνουν στον πρώτο όροφο του κτιρίου Β, στη νοτιοανατολική
πλευρά του συγκροτήµατος, εµβαδού µικτού 543,01τ.µ., ο οποίος είναι κενός αφού έχει γίνει
µετεγκατάσταση των προϋπαρχόντων ιατρείων.
Συνοπτικά, όπως φαίνεται στο σχέδιο της αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης (ΑΡΧ3),προβλέπεται:
-να δηµιουργηθούν συνολικά 6 οδοντιατρικά ιατρεία, δηλαδή να διατηρηθούν τα 3 υφιστάµενα
(Χ11, Χ12 και Χ13) και να διαµορφωθούν 3 νέα σε αντίστοιχους χώρους πρώην ιατρείων (Χ08, Χ09 και
Χ10),
-να διαµορφωθεί ένας χώρος γραµµατείας (Χ17),
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-να δηµιουργηθούν δύο χώροι γραφείων
σε αντίστοιχους χώρους πρώην ιατρείων (Χ06 και Χ07),
-να δηµιουργηθεί ένα WCΑµεΑ (Χ14.2),
-να διατηρηθούν οι υπόλοιποι χώροι υγιεινής και να διαχωριστούν σε χώρους υγιεινής για το
κοινό (Χ15.2 και Χ15.3) και για το προσωπικό (Χ15.4 και Χ14.1),
-να δηµιουργηθεί κουζίνα για το προσωπικό (Χ16) και τέλος
-να διαταχθεί το οδοντοπροσθετικό εργαστήριο στο χώρο που προϋπήρχε µικροβιολογικό
εργαστήριο, στο οποίο θα προσαρτηθεί µέρος του διαδρόµου και δύο πρώην ιατρεία, ώστε ο συνολικός
χώρος του εργαστηρίου να φτάσει στα 141,20τµ. Ειδικότερα:
•

στο χώρο του προϋφιστάµενου µικροβιολογικού (Χ02.1) θα αποξηλωθεί µέρος των
πάγκων (όπως φαίνεται στο σχέδιο αποξηλώσεων ΑΡΧ2) και στον ελεύθερο χώρο που
θα προκύψει θα µεταφερθούν και θα τοποθετηθούν οι πάγκοι εργασίας και τα ερµάρια
που χρησιµοποιούνται στο σηµερινό οδοντοπροσθετικό (ΑΡΧ0) δηµιουργώντας 9 θέσεις
εργασίας.

•

θα δηµιουργηθούν χώροι ΗΜ εγκαταστάσεων (Χ19) και αποθηκευτικός χώρος (Χ18).

•

θα καθαιρεθεί τµήµα της τοιχοποιίας µεταξύ του υφιστάµενου εργαστηρίου και του
διαδρόµου, ώστε να προκύψει ενιαίος χώρος επεξεργασία γύψου (Χ03), όπου θα
τοποθετηθούν οι πάγκοι Π0, Π1, Π2 και Π3 (όπως φαίνονται στο σχέδιο ΑΡΧ4).Ο χώρος
αυτός θα διαχωριστεί από το διάδροµο µε νέο πέτασµα γυψοσανίδας.

•

Ο υφιστάµενος ηµιυπαίθριος χώρος στο τέλος του διαδρόµου θα επεκταθεί προς το
εσωτερικό του κτιρίου, για δηµιουργηθεί χώρος για ΗΜ εγκαταστάσεις (Χ03.1).

•

Θα τοποθετηθούν σε χώρο πρώην ιατρείου (Χ04) οι πάγκοι Π4 και Π5 καθώς και ο
πάγκος λείανσης (Π10).

•

Θα διαµορφωθεί χώρος οδοντοτεχνιτών (Χ05)

Όσον αφορά τις Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες αυτές συνοπτικά είναι οι εξής:
−

Προετοιµασία, σύνδεση και έλεγχος καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογικής και υδραυλικής
εγκατάστασης έξι (6) οδοντιατρικών εδρών,

−

Προετοιµασία, σύνδεση και έλεγχος καλής λειτουργίας της εγκατάστασης παραγωγής και
διανοµής πεπιεσµένου αέρα έξι (6) οδοντιατρικών εδρών,

−

υδραυλική και αποχετευτική σύνδεση των πάγκων εργασίας Π1 και Π3,

−

τοποθέτηση 2 γυψοπαγίδων και υδραυλική σύνδεση τους µε αντίστοιχα τριβεία και µε υδρορροή
του κτιρίου (που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία),

−

αποκατάσταση - ανακαίνιση και επέκταση υδραυλικού δικτύου ώστε να συνδεθούν οι υδραυλικοί
υποδοχείς του οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου,
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− προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού ώστε

να συνδεθούν ηλεκτρολογικά τα

µηχανήµατα και οι συσκευές του οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου,
−

δηµιουργία δικτύου πεπιεσµένου αέρα, σύνδεση και έλεγχος καλής λειτουργίας της εγκατάστασης
παραγωγής και διανοµής πεπιεσµένου αέρα,

−

προµήθεια και δηµιουργία δικτύου υγραερίου για τοποθέτηση φιαλών υγραερίου, σύνδεση των
παροχών υγραερίου των πάγκων εργασίας και έλεγχος καλής λειτουργίας του δικτύου υγραερίου,

−

προµήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων, δηµιουργία πυροδιαµερίσµατος στο χώρο του
εργαστηρίου

−

δηµιουργία δικτύου απαγωγής οσµών µε τοποθέτηση και σύνδεση εξαρτηµάτων και
µηχανηµάτων εξαερισµού των πάγκων εργασίας Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, και Π10,

−

δηµιουργία δικτύου απαγωγής σκόνης µε τοποθέτηση και σύνδεση εξαρτηµάτων και
µηχανηµάτων (σκούπες), των πάγκων εργασίας Π6, Π7, Π8 και Π9.
Στο κτίριο του Ευόσµου δύο (2) οδοντιατρικές έδρες είναι ήδη συνδεδεµένες και µία

συσκευασµένη. Εφόσον γίνει έλεγχος στις δύο και διαπιστωθεί ότι λειτουργούν κανονικά θα
πραγµατοποιηθεί µόνο συντήρηση του εξοπλισµού.
Όλες οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για την υγιεινή και την
ασφάλεια δηµόσιων οδοντιατρείων και οδοντιατρικών εργαστηρίων. Η υφιστάµενη και η νέα µετά την
ανακαίνιση κατάσταση, αποτυπώνεται στα συνηµµένα στην παρούσα τεχνική περιγραφή σχέδια:
• ΑΡΧ0-σχέδιο υφιστάµενου οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου
• ΑΡΧ1-σχέδιο υφιστάµενης κατάστασης Α' ορόφου ΜΥ ΠΕ∆Υ Ευόσµου
• ΑΡΧ2-σχέδιο αποξηλώσεων και καθαιρέσεων
• ΑΡΧ3-σχέδιο διαρρύθµισης χώρων
• ΑΡΧ4-σχέδιο αναδιαµόρφωσης - οικοδοµικές εργασίες και τοποθέτηση εξοπλισµού
• ΗΜ1-σχέδιο ΗΜ εγκαταστάσεων
Τέλος στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η ασφαλής αποσυναρµολόγηση και συναρµολόγηση
όλου του εξοπλισµού από το υφιστάµενο οδοντοπροσθετικό ιατρείο και εργαστήριο στη νέα
εγκατάσταση στη ΜΥ Ευόσµου. Περιλαµβάνεται όλος ο εξοπλισµός του εργαστηρίου (πάγκοι,
µηχανήµατα και επίπλωση), και ο εξοπλισµός των ιατρείων (4 οδοντιατρικές έδρες, και επίπλωση που
θα υποδειχθεί από την υπηρεσία κλπ). Η µεταφορά όλων των παραπάνω θα γίνει µε δαπάνη της
υπηρεσίας. Ο εξοπλισµός που θα µεταφερθεί από το εργαστήριο (πάγκοι και ερµάρια) φαίνεται
αναλυτικά στο σχέδιο ΑΡΧ0 και οι θέσεις όπου θα εγκατασταθεί στο νέο εργαστήριο περιγράφονται στο
σχέδιο ΑΡΧ4.
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Η εκτίµηση του κόστους των 2016-02-17
εργασιών που περιγράφονται

για τη διαµόρφωση του

οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου και ιατρείου προϋπολογίστηκαν και αναλύονται σε ποσοστό περίπου
65% ως δαπάνη που αφορά σε προµήθεια υλικών και 35% ως δαπάνη που αφορά σε παροχή
υπηρεσίας.
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Όλα τα παρακάτω φαίνονται αναλυτικά στο σχέδιο αποξηλώσεων ΑΡΧ2.
1.1 Καθαιρέσεις τοίχων (πλινθοδοµών)
Καθαιρείται τµήµα της τοιχοποιίας µεταξύ του υφιστάµενου εργαστηρίου και του διαδρόµου, ώστε
να προκύψει ο ενιαίος χώρος εργαστηρίου Χ03. Καθαιρείται η ποδιά του παραθύρου, προκειµένου να
διαµορφωθεί ο ενιαίος χώρος ΗΜ εγκαταστάσεων Χ03.1. Τέλος καθαιρείται ο εσωτερικός τοίχος στο
χώρο Χ14.2 ώστε να προκύψει ενιαίος χώρος wcΑµεΑ. Στα σηµεία των καθαιρέσεων θα εξοµαλυνθούν
τα δάπεδα, για την εξασφάλιση της πλήρους επιπεδότητας και την ευθυγράµµιση τους µε το υφιστάµενο
δάπεδο, ενώ θα διαµορφωθούν οι λαµπάδες και τα τελειώµατα.
1.2 Καθαιρέσεις πετασµάτων γυψοσανίδας και ελαφρών τοιχοπετασµάτων
Καθαιρείται πέτασµα αλουµινίου-τζαµιού που χωρίζει το χώρο του γραφείου και του
µικροβιολογικού εργαστηρίου(µεταξύ Χ02.1 και X19-Χ18).
1.3 Αποξήλωση κουφωµάτων και κασωµάτων
Αποξηλώνονται και αποµακρύνονται δύο εσωτερικές ξύλινες πόρτες και τρεις µεταλλικές κάσες
(µεταξύ Χ09-Χ10 , Χ01-Χ02.1 και Χ02.1-Χ03) καθώς και η κάσα και η πόρτα του Χ17, στη θέση όπου θα
διαµορφωθεί παράθυρο συναλλαγής. Τέλος θα αποξηλωθεί το εξωτερικό κούφωµα αλουµινίου στο
Χ03.1.
1.4 Αποξηλώσεις εσωτερικού εξοπλισµού (ερµάρια και πάγκος κουζίνας) και µεταφορά
Στους υπό διαµόρφωση χώρους εργαστηρίου υπάρχουν πάγκοι και ερµάρια του µικροβιολογικού
εργαστηρίου, τα οποία θα αποξηλωθούν βάσει του σχεδίου ΑΡΧ2. Τα ερµάρια και οι πάγκοι του
εργαστηρίου που θα αποξηλωθούν θα χρησιµοποιηθούν ξανά στους χώρους των ιατρείων και στην
κουζίνα (βάσει σχεδίου ΑΡΧ4), οπότε η αποξήλωση πρέπει να γίνει µε απόλυτη προσοχή ώστε να
εξασφαλιστεί η ακεραιότητα τους. Όσα από τα αποξηλωθέντα στοιχεία είτε λόγω φθοράς είτε
παλαιότητας ή ακαταλληλότητας χρήσης κριθούν µη αξιοποιήσιµα θα αποµακρυνθούν µε ευθύνη του
Αναδόχου.
Τέλος θα αποξηλωθούν και θα αποµακρυνθούν τα παλαιά είδη υγιεινής στο X14.2, καθώς και οι
νιπτήρες στους χώρους Χ16, Χ08, Χ09 και Χ10. Ένας από τους παλιούς νιπτήρες θα χρησιµοποιηθεί
στο Χ04.
1.5 Καθαίρεση ψευδοροφής
Θα καθαιρεθεί η ψευδοροφή στους χώρους Χ03 και Χ03.1και θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες
για να καθαριστούν και να βαφούν οι επιφάνειες που θα αποκαλυφθούν από την καθαίρεση. Τµήµα της
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ψευδοροφής που θα καθαιρεθεί θα χρησιµοποιηθεί
για την αποκατάσταση της ψευδοροφής στο σηµείο
που θα καθαιρεθεί ο τοίχος του Χ14.2.
Γενικά
Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαιρέσεων, πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα
προστασίας του εξοπλισµού των χώρων, των δαπέδων, των κουφωµάτων ή πετασµάτων που δεν
αποξηλώνονται κλπ. Τα χρήσιµα υλικά των αποξηλώσεων θα τοποθετούνται σε χώρο ασφαλή για να
διατηρηθούν και επαναχρησιµοποιηθούν, εφόσον είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας. Στις εργασίες συµπεριλαµβάνονται η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, η φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί
µεταφορικού µέσου και η µεταφορά σε κατάλληλους χώρους απόρριψης. Η τοποθέτηση κάδου
απορριµµάτων το κόστος ενοικίασης και οι σχετικές άδειες εγκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.

2 ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
Όλα τα παρακάτω φαίνονται αναλυτικά στο σχέδιο διαρρυθµίσεων ΑΡΧ4.
2.1 Εσωτερικά τοιχοπετάσµατα ξηρής δόµησης
Οι νέοι διαχωριστικοί τοίχοι που προβλέπονται (για το διαχωρισµό του εργαστηρίου από το
διάδροµο, καθώς και εσωτερικά του εργαστηρίου για το διαχωρισµό των ΗΜ εγκαταστάσεων και της
αποθήκης) θα γίνουν µε ελαφρά χωρίσµατα γυψοσανίδας. Επιπλέον θα τοποθετηθεί γυψοσανίδα στη
θέση όπου θα καθαιρεθεί η κάσα του Χ17 και θα διαµορφωθούν οι λαµπάδες ώστε να δηµιουργηθεί
παράθυρο συναλλαγής µε κοινό.
Τα πετάσµατα γυψοσανίδας είναι τύπου ξηράς δόµησης και πρέπει να παραδοθούν έτοιµα για
επεξεργασία βαφής. Θα αποτελούνται από, γαλβανιζέ σκελετό και γυψοσανίδες εκατέρωθεν τύπου
πάνελ πάχους 12.5mmµε εσωτερική µόνωση πετροβάµβακα σε πλάκες 50mm. Η γυψοσανίδα στο
κλείσιµο της θύρας µεταξύ των χώρων Χ02.1 και Χ03 από την πλευρά του χώρου Χ03 θα είναι
ανθυγρή.
2.2 Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα ξηρής δόµησης
Εξωτερικά

τοιχοπετάσµατα

αποτελούµενα

από

µεταλλικό

σκελετό

από

στραντζαριστή

γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα και επένδυση στο εξωτερικό µέρος µε µονές τσιµεντοσανίδες πάχους
12,5 mm και στο εσωτερικό µε κοινές γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης θα τοποθετηθούν για να κλείσει ο υπό διαµόρφωση αίθριος χώρος ΗΜ εγκαταστάσεων (Χ03.1).
Εσωτερικά των νέων εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοπετασµάτων θα τοποθετηθούν πλάκες
πετροβάµβακα πάχους 50mm.

3 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3.1 Νέες θύρες
Θα τοποθετηθούν τρεις νέες θύρες (στους χώρους Χ18, Χ19 και στο wc ΑµεΑ) από mdf µε
επένδυση στις δύο όψεις laminate, χρώµατος βάσει υποδείξεως της Υπηρεσίας. Οι θύρες θα
παραδίδονται ως άνω µε την τοποθέτηση του κατάλληλου κασώµατος, µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5
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cm, µε τοποθετηµένους µεντεσέδες, κλειδαριές,
χειρολαβές, τύπου και χρώµατος βάσει υποδείξεως της
Υπηρεσίας.
Επίσης θα τοποθετηθούν ως είσοδοι για τους χώρους Χ02.1 και Χ0.3 του εργαστηρίου, δύο
πυράντοχες θύρες µε ∆Π ≥ 90 λεπτών και µε διαφανή υαλοπίνακα πυράντοχο (∆Π≥ 90 λεπτών) που να
εξασφαλίζει ορατότητα προς την έξοδο διαφυγής, χωρίς να µειώνει την απαιτούµενη πυραντίσταση.
Επιπλέον θα ελεγχτούν και θα ρυθµιστούν όλα τα πόµολα των εσωτερικών θυρών και θα
τοποθετηθούν νέα όπου δεν υπάρχουν (5 τεµ.).
3.2 Μεταφορά και επανατοποθέτηση ερµαρίων και πάγκων.
Τα ερµάρια που θα αποξηλωθούν όπως περιγράφεται στο 1.5 θα χρησιµοποιηθούν ξανά στους
χώρους των ιατρείων και στην κουζίνα (βάσει σχεδίου διαµορφώσεων). Θα κοπούν στις κατάλληλες
διαστάσεις και θα επανατοποθετηθούν οι υφιστάµενοι πάγκοι. Θα αλλαχθούν όσα πόµολα είναι
σπασµένα και θα γίνει αποκατάσταση των επιφανειών των ερµαρίων όπου είναι απαραίτητο. Επίσης θα
κοπούν στο µέγεθος που περιγράφεται στα σχέδια οι πάγκοι Π7,8 και 9 που θα µεταφερθούν από το
υφιστάµενο οδοντοπροσθετικό.

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Θα τοποθετηθεί νέο κούφωµα αλουµινίου στο χώρο Χ03 µε υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες,
συρόµενες επάλληλες µε διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18mm.
Θα τοποθετηθεί µηχανισµός σταθεροποίησης για το κούφωµα στο χώρο Χ19, ώστε το παράθυρο
να µπορεί να µένει σταθερά ανοιχτό. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση όλων των χειρολαβών και
µηχανισµών µαντάλωσης των παραθύρων, όπου αυτά δε λειτουργούν (5 τεµ.).

5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
5.1 Επένδυση τοίχου µε κεραµικά πλακίδια
Οι τοίχοι πάνω από όλους τους πάγκους που θα τοποθετηθούν (στους χώρους Χ03,08,09 και 10)
θα επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια, ποιότητας Α, εφυαλωµένα, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1",
διαστάσεων και χρώµατος καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε ύψος τουλάχιστον 0,60µ πάνω
από την τελική επιφάνεια του πάγκου. Επίσης στους τοίχους του νέου wc ΑµεΑ θα τοποθετηθούν
πλακίδια όµοια µε τα υφιστάµενα, στα κενά που θα προκύψουν από την καθαίρεση της ενδιάµεσης
τοιχοποιίας.
5.2 Αποκατάσταση επιστρώσεων δαπέδων
Αφού γίνουν οι καθαιρέσεις, η εξοµάλυνση των δαπέδων και εξασφαλιστεί πλήρης επιπεδότητα
θα γίνει επίστρωση των συγκεκριµένων σηµείων µε µάρµαρο αντίστοιχο µε το υφιστάµενο.
5.3 Επίστρωση ασφαλτόπανου
Στο δώµα πάνω από το Χ16 θα γίνει µόνωση µε ασφαλτόπανο. Θα καθαριστεί προσεκτικά όλη η
επιφάνεια, θα αφαιρεθεί η µαρµάρινη επικάλυψη του στηθαίου στην πλευρά του αρµού µε το κτίριο Α
και θα γίνει στο τελείωµα του στηθαίου διαµόρφωση κλίσης µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Έπειτα, και αφού
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έχει γίνει αποκατάσταση της υδρορροής, θα
γίνει αστάρωµα της επιφάνειας µε ασφαλτικό βερνίκι και θα
επικολληθεί ασφαλτόπανο µε επικάλυψη ψηφίδας, µε αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά 10cm. Το
ασφαλτόπανο θα επιστρωθεί σε όλο το πλάτος της µήκος της πλευράς του αρµού και σε πλάτος 2,00m.
Στην πλευρά του αρµού θα επικαλύψει και το στηθαίο και θα ανέβει στον τοίχο του κτιρίου Α σε ύψος
20cm πάνω από το στηθαίο, ενώ στις άλλες δύο πλευρές θα ανεβεί σε ύψος 20cmαπό την τελική
επιφάνεια του δαπέδου.

6 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
6.1 Χρωµατισµοί
Θα γίνει προµήθεια και εφαρµογή χρωµάτων υψηλής ποιότητας και συναφών απαιτούµενων
υλικών.
Σε όλα τα νέα χωρίσµατα από γυψοσανίδα προβλέπονται οι χρωµατισµοί των επιφανειών των
γυψοσανίδων µε χρώµατα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
(πλαστικά ή ριπολίνες) σε δύο διαστρώσεις µε σπατουλάρισµα. Ειδικά για τη γυψοσανίδα που χωρίζει
το εργαστήριο από το διάδροµο θα γίνει πυράντοχη βαφή για ∆Π ≥ 90 λεπτών.

Σε όλες τις επιφάνειες των εσωτερικών τοιχοποιιών των ιατρείων και µόνο όπου υπάρχει σοβαρή
φθορά της υφιστάµενης βαφής (ενδεικτικά στους χώρους Χ11 και Χ16 - συνολική επιφάνεια περίπου
150 τ.µ.), θα γίνει απόξεση των παλαιών χρωµατισµών, και θα γίνουν χρωµατισµοί µε χρήση
πλαστικών χρωµάτων. Θα γίνει προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή του τελικού
χρώµατος. Όπου απαιτείται θα πραγµατοποιηθούν επιπλέον εργασίες αποκατάστασης.
Θα βαφτεί µε υδρόχρωµα, αφού έχουν γίνει πρώτα εργασίες καθαρισµού και αποκατάστασης, η
οροφή στα σηµεία που θα αφαιρεθεί η ψευδοροφή.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.

Υδραυλική σύνδεση τεσσάρων (4) οδοντιατρικών εδρών (θα εγκατασταθούν 3 οδοντιατρικές
έδρες στους χώρους Χ08, Χ09, Χ10 και µία στο χώρο Χ12) που περιλαµβάνει:

1.1 Προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνας παροχής νερού διατοµής Φ15 Χαλκού ή πλαστικής
σωλήνας PE Φ16Χ2 από τον νιπτήρα έως την κάθε µία (συνολικά τέσσερις (4)) οδοντιατρική
έδρα ενδοδαπέδια επικαλυµµένη µε πλαστικό και επισκέψιµη. Προµήθεια και τοποθέτηση
δύο βανών τύπου ball-valve Φ½’’ στην αρχή και στο τέλος της παροχής καθ΄ υπόδειξη της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
1.2 Υδραυλική σύνδεση τεσσάρων (4) αντλιών νερού στους χώρους Χ08, Χ09, Χ10 και Χ12
αντίστοιχων οδοντιατρικών εδρών µε πλαστική

σωλήνα νερού διατοµής ανάλογης της

εξόδου της κάθε αντλίας. (συνήθως Φ ½ ").
1.3 Σύνδεση της αποχέτευσης των τεσσάρων (4) οδοντιατρικών εδρών στους χώρους Χ08, Χ09
και Χ10 µε προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικής σωλήνας αποχέτευσης διατοµής Φ40 ή
καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας ενδοδαπέδια στο κοντινότερο σιφώνι.
1.4 Μεταφορά νιπτήρα στον χώρο Χ04 από την υφιστάµενη θέση στην νέα όπως αποτυπώνεται
στο σχέδιο µε προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνα ύδρευσης Φ15 ή πλαστικής Φ16 ή PPR
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Φ20 και αποχέτευση µε πλαστική
σωλήνα Φ40

έως την προηγούµενη αποχέτευση

οδεύοντας παρακείµενα στον πλαϊνό τοίχο.
1.5 Υδραυλική σύνδεση µε σωλήνα χαλκού Φ15 ή PVC Φ16Χ2 ή PPR Φ20 των πάγκων Π1 και
Π2. Προµήθεια και τοποθέτηση (4) τεσσάρων θερµοµεικτικών µπαταριών για τους νιπτήρες
των πάγκων Π1 και Π3. Η παροχή νερού θα συνδεθεί µε την παροχή του νιπτήρα του
υφιστάµενου πάγκου του χώρου Χ02.1.
1.6 Σύνδεση των νιπτήρων των πάγκων Π1 καιΠ3 µε παροχή ζεστού νερού χρήσης από
υφιστάµενο θερµοσίφωνα που θα επανατοποθετηθεί παρακείµενα των νιπτήρων µε
2

ηλεκτρολογική σύνδεση, καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 mm µήκους περίπου 10 µέτρων έως τον
πλησιέστερο ηλεκτρολογικό πίνακα.
1.7 Αποχέτευση των νιπτήρων των πάγκων Π1 και Π3 µε πλαστική σωλήνα αποχέτευσης
Φ40.Αποχέτευση των δύο τριβείων που θα τοποθετηθούν στον πάγκο Π2 µε σωλήνα Φ50
έως τις δύο γυψοπαγίδες(διαστάσεων 0,40Χ0,40mέκαστη)που θα τοποθετηθούν στον αίθριο
χώρο των Η/Μ εγκαταστάσεων Χ03.1. Στη συνέχεια όδευση των υδάτων σε νέα υδρορροή
Φ100 εξωτερικά του κτιρίου µήκους 3µ.
1.8 Προµήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων σιφωνιών δαπέδου
1.9 Έλεγχος και αποκατάσταση της λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου. Σε περίπτωση
φθαρµένων αγωγών και εξαρτηµάτων θα γίνει αντικατάστασή τους. Οι παροχές νερού που
δεν θα χρησιµοποιηθούν θα κοπούν και ταπωθούν.
1.10 Έλεγχος και αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης
1.11 Προµήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) πλαστικών καλυµµάτων λεκάνης (καπάκια)
1.12 Αποκατάσταση της υδρορροής που βρίσκεται στο δώµα πάνω από τον χώρο Χ16 (κουζίνα)
µε αντικατάσταση του σιφωνίου και των τεµαχίων σωλήνα εντός της τοιχοποιίας µε νέα
υψηλής αντοχής πλαστικά και εφαρµογή στεγανωτικών υλικών περιφερειακά του σιφωνίου
ώστε τα όµβρια ύδατα του δώµατος να αποχετεύονται χωρίς διαρροές προς την υδρορροή.

2. Ηλεκτρολογική σύνδεση τεσσάρων (4) οδοντριατρικών εδρών που περιλαµβάνει
2

2

2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 3x2.5mm ή ΝΥΜ 3Χ1,5 mm µήκους έως 5 µέτρα από τον Πίνακα του
κάθε δωµατίου έως την έδρα, ενδοδαπέδια εντός ηλεκτρολογικού καναλιού Φ16 στους
χώρους Χ12, Χ08, Χ09 και Χ10.
2.2 Ηλεκτρολογική σύνδεση (καλώδια, επαφές, ασφάλειες) της οδοντιατρικής έδρας, της αντλίας
νερού και του αεροσυµπιεστή µε τον Ηλεκτρολογικό Πίνακα στους χώρους Χ08, Χ09, Χ10
και Χ12.
2

2.3 Προµήθεια τοποθέτηση και σύνδεση µε καλώδιο 3Χ1,5mm τριών (3) φωτιστικών σωµάτων
60Χ60 ισχύος 4Χ18Wστους χώρους του οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου.
2.4 Προµήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) τριπλών ρευµατοδοτών τύπου σούκο στους χώρους του
2

οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου µε καλώδιο 3Χ2,5 mm έκαστος από τον κοντινότερο
ηλεκτρολογικό πίνακα.
2.5 Αποκατάσταση φθαρµένων ή πεπαλαιωµένων υλικών όπως καλώδια, ασφάλειες, κλπ καθ΄
υπόδειξη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
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2.6 ∆ιαχωρισµός της ηλεκτρικής γραµµής
φωτισµού των χώρων Χ16 και Χ17 και προµήθεια –
τοποθέτηση δύο διακοπτών (ένα σε κάθε χώρο)
3. Εγκατάσταση Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης στον χώρο του οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου
Θα δηµιουργηθεί ένα πυροδιαµέρισµα στον χώρο του εργαστηρίου δηλαδή χώροι Χ18,
Χ19, Χ02.1, Χ02.2, Χ03, Χ04, Χ04.1, Χ04.2 και Χ05. Όσον αφορά την Παθητική πυροπροστασία
οι νέες θύρες και τοιχοποιίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ∆.Π. >90 min. Όσον αφορά την
Ενεργητική πυροπροστασία τα µέσα που θα πρέπει να υλοποιηθούν καθ’ υπόδειξη της ∆/νσης
Τεχνικής Υπηρεσίας είναι τα παρακάτω:
3.1 Προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) πυρανιχνευτή καπνού
3.2 Προµήθεια και τοποθέτηση µίας (1) φαροσειρήνας
3.3 Προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) µπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς
3.4 Προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού ασφαλείας µε ένδειξη εξόδου
3.5 Μεταφορά και τοποθέτηση του πίνακα πυρανίχνευσης του οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου
στον χώρο Χ17
Σύνδεση των πυρανιχνευτών, φαροσειρήνων κλπ µε τον πίνακα πυρανίχνευσης του ισογείου και
µε παράλληλη σύνδεση στον πίνακα πυρανίχνευσης του χώρου Χ17.
3.6 Προµήθεια υλικών στερέωσης επί της οροφής, και τοποθέτηση

των δύο αυτόµατων

πυροσβεστήρων οροφής, ξηράς κόνεως ABCE 40%, 12 kgr, µε µανόµετρο, βαλβίδα
πλήρωσης, sprinkler 68°C µε βάση οροφής, πάνω από τους πάγκους εργασίας Π4 και Π5.

4

∆ηµιουργία δικτύου διανοµής υγραερίου στους πάγκους εργασίας Π6, Π7, Π8, Π9) και

στους πάγκους των βραστήρων Π4 και Π5 που αποτελείται από:
4.1 Προµήθεια και τοποθέτηση συλλέκτη διατοµής Φ35mm τριών παροχών Φ3/4’’ που θα
στερεωθεί στον τοίχο στον χώρο Χ03.1.
4.2 Προµήθεια και τοποθέτηση ενός µειωτή πίεσης στην παροχή υγραερίου.
4.3 Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβαλβίδας διακοπής στην γραµµή υγραερίου που θα
συνδεθεί µε τη φαροσειρήνα.
4.4 Προµήθεια και εγκατάσταση δύο γραµµών παροχής υγραερίου µε σωλήνα χαλκού διατοµής
Φ18 συνολικού µήκους περίπου 40 µέτρων που θα δίνουν υγραέριο στις θέσεις εργασίας
των πάγκων Π6, Π7, Π8, Π9 και τους βραστήρες των πάγκων Π4 και Π5. Η παροχή προς
τους πάγκους εργασίας Π6 έως Π9 θα πρέπει να µπορεί να τροφοδοτεί εννέα (9) θέσεις
εργασίας. Οι συνδέσεις θα γίνουν σε ειδικά σηµεία κάτω από τους πάγκους µε σκληρή
κόλληση και τυποποιηµένα εξαρτήµατα χαλκού (γωνίες, ταυ, µούφες κλπ.)
5

∆ηµιουργία δικτύου διανοµής πεπιεσµένου αέρα στους πάγκους εργασίας Π6, Π7, Π8 και Π9
που περιλαµβάνει:

5.1 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα)
κατά ΕΝ10255 διατοµής ανάλογης της εξόδου του αεροσυµπιεστή ή καθ΄ υπόδειξη της
∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας (ενδεικτική διατοµή Φ½΄΄) µήκους περίπου 10 µέτρα µε τα
εξαρτήµατά της (γωνίες, ταυ κλπ) ή οποία θα διατρέχει την πλευρά του τοίχου πίσω από
13
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Π9 και θα διακλαδίζεται σε κάθε πάγκο οδεύοντας από κάτω
τους µέχρι τις εννέα (9) τελικές θέσεις λήψεων
5.2 Προµήθεια και τοποθέτηση µίας νεροπαγίδας διατοµής ½΄΄ ή καθ΄ υπόδειξη της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικής Υπηρεσίας. Η τοποθέτησή της θα γίνει σε σηµείο που θα υπάρχει καθοδική κλίση
για την συλλογή του νερού.
5.3 Προµήθεια και τοποθέτηση εννέα (9) εύκαµπτων συνδέσµων Φ ½΄΄ µήκους ενός µέτρου για
την σύνδεση των τελικών λήψεων µε διακόπτη on-off (εάν οι υπάρχοντες κριθεί (από την
∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας) ότι είναι σε καλή κατάσταση, θα διατηρηθούν).
5.4

Ηλεκτρολογική σύνδεση του εµβολοφόρου αεροσυµπιεστή τύπου ΤΟRROS ισχύος 3hp.
Προµήθεια παροχικού καλωδίου NYY 3x2,5mm

2

µήκους 10 µέτρων (καθ’ υπόδειξη της

∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας) που θα οδεύει απευθείας από τον Πίνακα και θα ασφαλίζεται µε
ασφάλεια βραδείας τήξης 16Α

ή Υ-∆ 10Α

και Γενικό ∆ιακόπτη τουλάχιστον 20Α. Το

καλώδιο θα τοποθετηθεί εντός πλαστικού ηλεκτρολογικού καναλιού Φ16 και θα οδεύει εντός
της ψευδοοροφής.
5.5 Προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνα σπιράλ Φ3/4’’ για την αποχέτευση των συµπυκνωµάτων
του αεροσυµπιεστή µέχρι την κοντινότερη όδευση δικτύου αποχέτευσης
5.6 Συντήρηση του αεροσυµπιεστή που θα τοποθετηθεί στον χώρο Χ19 και έλεγχος καλής
λειτουργίας (αλλάγή φίλτρων, λαδιού κλπ)
6

∆ηµιουργία δικτύου διανοµής αέρα αναρρόφησης στους πάγκους εργασίας Π6, Π7, Π8 και Π9
που περιλαµβάνει:

6.1 Τοποθέτηση πέντε (5) συσκευών αναρρόφησης (σκούπες) ισχύος 1 kw έκαστη στον χώρο
Χ19.
6.2 Προµήθεια τοποθέτηση και σύνδεση των εννέα (9) θέσεων εργασίας µε τις σκούπες
εγκαθιστώντας εύκαµπτη πλαστική σωλήνα διατοµής Φ40 ανά δύο θέσεις εργασίας
συνολικού µήκους περίπου 20 µέτρων. Η όδευση θα γίνεται από τον πλαϊνό τοίχο των
πάγκων και κάτω από τους πάγκους Π6, Π7, Π8 και Π9 έως τις τελικές λήψεις κάτω από
τους πάγκους. Οι συνδέσεις απαιτούνται να γίνουν µε τυποποιηµένους σφιγκτήρες και
ρακόρ σύνδεσης.
6.3 ∆οκιµή και έλεγχος λειτουργίας.

7

Ηλεκτρολογική σύνδεση των συσκευών του οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου. Σε περίπτωση
που απαιτηθεί (για ορισµένες συσκευές) ανεξάρτητη σύνδεση, θα γίνει προµήθεια παροχικού
καλωδίου NYY (J1VV-U) σύµφωνα µε την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, και σύνδεση
στον πλησιέστερο Ηλεκτρολογικό Πίνακα µε ανάλογη ασφάλεια. Το καλώδιο θα
τοποθετούνται εντός πλαστικών ηλεκτρολογικών καναλιών ανάλογης διατοµής και θα
οδεύουν εντός της ψευδοροφής. Σε περίπτωση χρήσης των υπαρχόντων γραµµών είναι
απαραίτητος ο έλεγχος επάρκειας των παροχικών καλωδίων.

8

∆ηµιουργία δικτύου εξαερισµού στους πάγκους εργασίας Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9 και Π10
που περιλαµβάνει
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8.1 Τοποθέτηση µοτέρ εξαερισµού
(εξαεριστήρας) επί του εξωτερικού τοίχου παρακείµενου
στους πάγκους εργασίας Π6, Π7, Π8και Π9 ηλεκτρικής ισχύος 1 kw. Περιλαµβάνει την
µηχανική στήριξη του µοτέρ στον τοίχο και την ηλεκτρολογική σύνδεση µε καλώδιο ΝΥΥ
ανάλογης διατοµής σύµφωνα µε την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας έως τον κοντινότερο
πίνακα.
8.2 Προµήθεια και τοποθέτηση αεραγωγών διατοµής Φ100 ή Φ120 για την σύνδεση των εξόδων
αέρα των πάγκων Π6,Π7,Π8 και Π9 µε το µοτέρ εξαερισµού, συνολικού µήκους λιγότερο
από 10 µέτρα. Η τοποθέτηση των αεραγωγών δύναται να είναι ενδοδαπέδια στην έξοδο των
πάγκων ή σε χιτώνα προστασίας έως τους εξαεριστήρες. Τα στηρίγµατα και εξαρτήµατα
(µούφες, ταυ κλπ) θα είναι τυποποιηµένα.
8.3 Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας της εγκατάστασης
8.4 Τοποθέτηση µοτέρ εξαερισµού επί του εξωτερικού τοίχου παρακείµενου στους πάγκους
εργασίας Π4 και Π5 ηλεκτρικής ισχύος 1,1 kw. Περιλαµβάνει την µηχανική στήριξη του µοτέρ
στον τοίχο και την ηλεκτρολογική σύνδεση µε καλώδιο ΝΥΥ ανάλογης διατοµής σύµφωνα µε
την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας έως τον κοντινότερο ηλεκτρολογικό πίνακα και
ανάλογης ασφάλειας.
8.5 Προµήθεια και τοποθέτηση χοάνης απορρόφησης (δύο τεµάχια από λαµαρίνα γαλβανισµένη
εν θερµώ) πάνω από τους πάγκους Π4 και Π5 ενδεικτικών διαστάσεων 2mX0,4m (έκαστη)
και ανάλογης διατοµής αεραγωγού ώστε να συνδεθεί µε το µοτέρ στον εξωτερικό τοίχο του
χώρου Χ04.
8.6 Τοποθέτηση µοτέρ εξαερισµού επί του εξωτερικού τοίχου παρακείµενου στον πάγκο
εργασίας 10 ηλεκτρικής ισχύος 1,5 kw. Περιλαµβάνει την µηχανική στήριξη του µοτέρ στον
τοίχο και την ηλεκτρολογική σύνδεση µε καλώδιο ΝΥΥ ανάλογης διατοµής σύµφωνα µε την
υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας έως τον κοντινότερο ηλεκτρολογικό πίνακα και ανάλογης
ασφάλειας.
8.7 Προµήθεια και τοποθέτηση χοάνης (από λαµαρίνα γαλβανισµένη εν θερµώ) πάνω από τον
πάγκο 10, ενδεικτικών διαστάσεων 2mX 0,4m και ανάλογης διατοµής αεραγωγού ώστε να
συνδεθεί µε το µοτέρ στον εξωτερικό τοίχο.

9

Υδραυλική σύνδεση των πάγκων που βρίσκονται στους χώρους Χ08, Χ09, Χ10 και Χ16

που περιλαµβάνει:
9.1 Προµήθεια και υδραυλική σύνδεση τεσσάρων µπαταριών στους χώρους Χ08, Χ09, Χ10 και
Χ16 στους αντίστοιχους νεροχύτες INOX (οι τρεις νεροχύτες υφίστανται).
9.2 Προµήθεια νεροχύτη ΙΝΟΧ για τον χώρο Χ16 της κουζίνας ενδεικτικών διαστάσεων 0,45mX
0,45m
9.3 Σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης των χώρων Χ08, Χ09, Χ10 και Χ16 µε πλαστική σωλήνα
Φ30 έως το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης.

10

∆ηµιουργία τουαλέτας ΑΜΕΑ Χ14.2 που περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση του

ακόλουθου εξοπλισµού στο WC ΑΜΕΑ:
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• Ανακλινόµενη χειρολαβή,
•

Χαρτοθήκη στερεωµένη στη µία ανακλινόµενη χειρολαβή,

•

Νιπτήρας πορσελάνης µε σιφόνι αποχέτευσης και ρυθµιζόµενο σε ύψος πνευµατικό

στήριγµα, µε ύψος τοποθέτησης 80 εκ.,
•

Καθρέπτης κοινός (ενδεικτικά 67Χ120cm πλάτος x ύψος), σε απόσταση 90 cm από το

δάπεδο,
•

Λεκάνη πορσελάνης λευκή, οριζόντιας αποχέτευσης ενδεικτικά 65Χ36cm ή κάθετης

αποχέτευσης 65Χ36cm συνδυάζεται µε καζανάκι χαµηλής πίεσης µε µηχανισµό λειτουργίας
µε αέρα. Το χειριστήριο για το καζανάκι τοποθετείται στην ανακλινόµενη χειρολαβή, ή στον
πλησιέστερο τοίχο για τη διευκόλυνση του καθήµενου χρήστη
•

Μπαταρία νιπτήρα µε µακρύ µοχλό και ρουξούνι, ή µε µακρύ ρουξούνι και φωτοκύτταρο

•

Σαπωνοθήκη µε φωτοκύτταρο ή µε µοχλό

•

Αερόθερµο για στέγνωµα χεριών µε φωτοκύτταρο

•

Χαρτοπετσετοθήκη

•

Ράφι σε ύψος 8 εκ. πλάτους 25 εκ. και µήκους περίπου 80 εκ.

•

Οριζόντια βοηθητική χειρολαβή µήκους 60-80cm, ύψος τοποθέτησης 70-80cm Θα

τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές της πόρτας
•

Οπτική – ακουστική ένδειξη συστήµατος κλήσεως κινδύνου (σειρήνα)

•

Καλάθι αχρήστων

•

Βουρτσάκι καθαρισµού επίτοιχο

•

Μεταξύ λεκάνης νιπτήρα και περιφερειακών εµποδίων, θα εξασφαλίζεται απόλυτα

ελεύθερος χώρος διαµέτρου 1,50m για την περιστροφή του αµαξιδίου. Περιµετρικά του
χώρου και παράλληλα µε το δάπεδο και σε ύψος 0,15m - 0,20µ τοποθετείται σύστηµα
κλήσης κινδύνου µε κορδόνι για την περίπτωση ανάγκης, το οποίο συνδέεται µε φωτεινή
ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου.
•

Το υλικό επίστρωσης θα είναι αντιολισθηρό.

ΑΡΘΡΟ 4° ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ TOY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα πρακτικά τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης του διαγωνισµού υποβάλλονται στον
∆ιοικητή της Υ.ΠΕ. για την έκδοση της σχετικής απόφασης επικύρωσης και κατακύρωσης
ης

του διαγωνισµού και ανακοινώνονται µε ευθύνη του Γραφείου Προµηθειών της 3

Υ.ΠΕ.

η

στους συµµετέχοντες προµηθευτές του διαγωνισµού. Η 3 Υ.ΠΕ. υποχρεωτικά ενηµερώνει
εγγράφως την κατακύρωση της προµήθειας – υπηρεσίας στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή.
Αυτός υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών για την υπογραφή
της σύµβασης (από την ηµέρα που θα του ζητηθεί µε σχετική επιστολή της Υ.ΠΕ.).
Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που
του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν
µε απόφαση του ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ. µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής και του
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από το νόµο κυρώσεις.

Στην περίπτωση αυτή η

κατακύρωση θα γίνει στον επόµενο µειοδότη προµηθευτή που η τεχνική του προσφορά έγινε
αποδεκτή κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 5° ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση επιτρέπεται α) κατά της διακήρυξης, β) κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο
διαγωνισµό και γ) κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική
απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης
προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%)
επί της προϋπολογισµένης αξίας των υπό προµήθεια υλικών - υπηρεσιών, το ύψος του
οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6° ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ι. Παράδοση των υλικών

Η προµήθεια – τοποθέτηση των υλικών και η εκτέλεση των εργασιών για την
αναδιαµόρφωση του Α΄ ορόφου της ΜΥ ΠΕ∆Υ Ευόσµου θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη
του προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει τις προβλεπόµενες
εργασίες, να προµηθεύσει και να τοποθετήσει το σύνολο των υπό προµήθεια υλικών
µέσα σε χρονικό όριο τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την
υπογραφή σχετικής σύµβασης προµήθειας.
Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µε αποκλειστική
ευθύνη του Προµηθευτή συνεπάγεται αυτοδίκαιη επιβολή κυρώσεων σε βάρος του βάσει των
διατάξεων του Π.∆.

118/2007. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον

προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται έγγραφα να αναφέρει τους λόγους οι οποίοι τη
δηµιούργησαν µέσα σε 10 µέρες από τότε που άρχισε.
∆εν επιβάλλονται κυρώσεις αν συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ανωτέρα βία.
ης

β) Άλλη εξαιρετική περίπτωση ύστερα από κρίση του ∆ιοικητή της 3 ΥΠΕ.

2. Μέτρα ασφάλειας - ασφαλίσεις - ατυχήµατα
Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούµενο από αυτόν
προσωπικό. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον Προµηθευτή. Ο
Προµηθευτής οφείλει να

λαβαίνει

όλα τα
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οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµία σε 2016-02-17
πρόσωπα ή πράγµατα γενικά και για τα οποία ατυχήµατα ή
ζηµίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών και την προµήθεια - τοποθέτηση των υλικών για την
αναδιαµόρφωση του Α΄ ορόφου της ΜΥ ΠΕ∆Υ Ευόσµου θα λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για
αποτροπή του κινδύνου ατυχηµάτων ή ζηµιών.
Σε περίπτωση ατυχηµάτων ή ζηµιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό του
Προµηθευτή ή στο προσωπικό της ΥΠΕ ή γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ αιτίας
παραλείψεων

εκπλήρωσης

των

στην

προηγούµενη

παράγραφο

αναφερόµενων

υποχρεώσεων του Προµηθευτή ή εξ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή
από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόµη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει
αποκλειστικά και µόνο ο Προµηθευτής, ο οποίος είναι υποχρεωµένος στην καταβολή όλων
των τυχόν αποζηµιώσεων ή χρηµατικών ποινών που θα του επιβληθούν, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.

3. Εποπτεία τοποθέτησης υλικών - εκτέλεσης εργασιών
Η τοποθέτηση των υπό προµήθεια υλικών και οι προβλεπόµενες εργασίες θα εκτελεστούν
ης

υπό την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του 3

Υ.ΠΕ., στις εντολές και στις

οδηγίες της οποίας ο Προµηθευτής οφείλει να συµµορφώνεται απροφάσιστα. Η εκτίµηση του
κόστους των εργασιών που περιγράφονται για τη διαµόρφωση του οδοντοπροσθετικού
εργαστηρίου και ιατρείου προϋπολογίστηκαν και αναλύονται σε ποσοστό περίπου 65% ως
δαπάνη που αφορά σε προµήθεια υλικών και 35% ως δαπάνη που αφορά σε παροχή
υπηρεσίας.
Από την άσκηση της εποπτείας δεν αίρονται ούτε µειώνονται οι από την παρούσα
σύµβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του προµηθευτή προς την Υ.ΠΕ.,
κυρίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας και τις σχετικές
ευθύνες του. Η άσκηση αυτή δεν µπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή µείωσης
των ευθυνών του Προµηθευτή για ζηµίες που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των
εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζηµίωση βαρύνει
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 7° ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής
αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. To ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. Ο χρόνος
ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει υποχρεωτικά να είναι έξι µηνών.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα αντικατασταθεί µε εγγυητική
επιστολή καλής λειτουργίας η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% της
συµβατικής αξίας κατακύρωσης, µε διάρκεια ισχύος ενός έτους. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα
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έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν
είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Κατά τα
στο

λοιπά,

ως

προς ό,τι

αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα

Π.∆.118/2007. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιέχουν

οπωσδήποτε τα στοιχεία που ορίζονται από το Π.∆. 118/2007, διότι διαφορετικά δεν θα
γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς.

ο

ΑΡΘΡΟ 8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ TOY ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτήν, µε απόφαση του ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή τοποθέτησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν εκτέλεσε
τις συµβατικές εργασίες µέσα στο συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε
µετά από αίτησή του.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την
σύµβαση, εφόσον:
•

Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα υλικά δεν φορτώθηκαν ή δε παραδόθηκαν ή οι
εργασίες δεν εκτελέστηκαν µε ευθύνη της Υ.ΠΕ.

•

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του,
πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού ή εκτέλεση
εργασίας γίνεται δεκτή.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ., ο οποίος υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν ή τοποθετηθούν ή οι εργασίες
εκτελεστούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν
µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προµηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων κατά
περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του Π.∆. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει αυτό.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, ο
χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υ.ΠΕ. από τη
µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 9° ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
To τιµολόγιο προµήθειας το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 65% του συνολικού κόστους
καθώς και το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 35% του
η

υπολοίπου της δαπάνης, θα εξοφληθεί από την 3 Υ.ΠΕ. Η πληρωµή δεν µπορεί να γίνει
πριν από την ηµεροµηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του
αντίστοιχου πρωτοκόλλου από αρµόδια επιτροπή της Υ.ΠΕ., και υπό τον όρο ότι δεν
συντρέχει περίπτωση παραλαβής µε επιπλέον έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων
ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.
∆εν γίνεται δεκτή η κατάθεση τιµολογίου έργου.
Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, µετά από προηγούµενη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών από την ποιοτική – ποσοτική παραλαβή των
υλικών και των εργασιών από αρµόδια επιτροπή της Υ.ΠΕ.
Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ.).
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από

την

αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή

(µη έγκαιρη

υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κλπ)
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις (περιλαµβάνονται και οι κρατήσεις καθώς
και τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών).
Οι κρατήσεις για το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών είναι οι κάτωθι:
Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.): 0,1% στην καθαρή αξία
του τιµολογίου.
Χαρτόσηµο Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.: 3% στο προηγούµενο ποσό
ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.: 20% στο προηγούµενο ποσό
2% υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω
κρατήσεις
Φόρος 8%: 8% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις .Οι
κρατήσεις για το τιµολόγιο προµήθειας υλικών είναι οι κάτωθι:
Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.): 0,1% στην καθαρή αξία
του τιµολογίου.
Χαρτόσηµο Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.: 3% στο προηγούµενο ποσό
ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.: 20% στο προηγούµενο ποσό
2% υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω
κρατήσεις
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Φόρος 4%: 4% στην καθαρή αξία του
τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις
ΑΡΘΡΟ 10° ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο Προµηθευτής υποχρεούται (επί ποινή αποκλεισµού) να εγγυηθεί την καλή
λειτουργία των υπό προµήθεια υλικών και των παρεχόµενων υπηρεσιών του για
διάστηµα τουλάχιστον ένα έτος από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του.
Η εγγύηση καλύπτει την Υ.ΠΕ. σε περίπτωση ασυµφωνίας των λειτουργικών και
τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών και των εργασιών προς τα συµφωνηθέντα µε
βάση την προσφορά ή/ και για όλες τις περιπτώσεις αστοχιών ή και βλαβών µη
οφειλόµενων στην συνήθη χρήση. Εφόσον διαπιστωθούν οι ως άνω αστοχίες ή/και
βλάβες ή/και ασυµφωνίες, ο Προµηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καµία
οικονοµική επιβάρυνση της Υ.ΠΕ. να αποκαθιστά εν µέρει ή και εν συνόλω τα τµήµατα
εκείνα των υλικών και να διορθώνει τις εργασίες που παρουσιάζουν πρόβληµα. Σε κάθε
περίπτωση η Υ.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωµα να αποκαθιστά τις από υπαιτιότητα του
Προµηθευτή αστοχίες και βλάβες µε άλλα συνεργεία, σε βάρος του και για λογαριασµό
του, εφόσον ο ίδιος δυστροπήσει ή αµελήσει για την αποκατάστασή τους και παρέλθει
άκαρπη η εύλογη προθεσµία αποκατάστασης, που θα του έχει δοθεί έγγραφα.
ΑΡΘΡΟ 11° ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η Περίληψη και το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας
www.3ype.gr και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
• ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
και θα αποσταλεί επίσης
στην εφηµερίδα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ και στους παρακάτω φορείς:
Ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στους Πίνακες ανακοινώσεων
ης

της 3 ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)
ΑΡΘΡΟ 12°
Για κάθε τι που προβλέπεται από τους όρους του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις περί
προµήθειας των Ν.Π.∆.∆. καθώς και όλες οι διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.∆. 118/2007,
καθώς επίσης και οι διατάξεις των Οδηγιών της Ε.Ε. µε τις οποίες έχει εναρµονιστεί η Ελληνική
Νοµοθεσία και αφορούν στην παρούσα προµήθεια.
Όλοι οι όροι του παρόντος κηρύσσονται ουσιώδεις.
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύµβαση που θα
υπογραφεί από τον παρόντα διαγωνισµό, αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια Θεσσαλονίκης.
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13° ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προµηθευτής δεν µπορεί να
ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά της Υ.ΠΕ., χωρίς
προηγούµενη έγκριση του ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί
προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ∆ιοικητής της 3

ης

ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ............................
ης

Προς τη ∆ιοίκηση της 3 ΥΠΕ (πλήρη στοιχεία)
Εγγύηση µας υπ' αριθ .................................................
για ποσό ΕΥΡΩ ...........................................
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιριών .......................................................... )
οδός
................................ αριθ......................... ως προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως
αγοραστές, σύµβαση, που θα καλύπτει την προµήθεια - τοποθέτηση υλικών και εκτέλεση
εργασιών για την αναδιαµόρφωση χώρου του Α΄ ορόφου της ΜΥ ΠΕ∆Υ Ευόσµου σε
οδοντοπροσθετικό ιατρείο και εργαστήριο , συνολικής αξίας ………………………..
ης

(εκτελούµενη δυνάµει της υπ' αριθ. .../2015 διακήρυξης της ∆ιοίκησης της 3 Υ.ΠΕ. ) και ότι
σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συµβατικής αξίας των υλικών –
εργασιών, δηλαδή για ………….ΕΥΡΩ ....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ................................................ παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση
υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης,

υπέρ των Εταιρειών 1)

......................

............................ και 2) ....................................................... ατοµικά για κάθε µία από αυτές και
ωςαλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
Ένωσης Προµηθευτών), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαφέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες (ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της
εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο
της σύµβασης) κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το
οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτόσηµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την .........................................
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.
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(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ης

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

( ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)
ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την ........................................................................................... 2014
ης

µεταξύ των συµβαλλόµενων αφενός της ∆ιοίκησης της 3

Υγειονοµικής Περιφέρειας

(Μακεδονίας) (αποκαλούµενης στη συνέχεια «η Υ.ΠΕ.») η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον
∆ιοικητή .............................................................................................................................. και
αφετέρου της Εταιρείας ...................................................................................................... νοµίµως
εκπροσωπούµενη (αποκαλούµενης στην συνέχεια «ο Προµηθευτής»), η οποία εδρεύει
στην

οδό

Τ.Κ

τηλέφωνο

φαξ

, συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία

αποδεκτά τα ακόλουθα:
1.

Αντικείµενο της Σύµβασης.
ης

Ο ∆ιοικητής της 3 ΥΠΕ (Μακεδονίας), µε την υπ’ αριθ. …………………. απόφασή του, ενέκρινε
την κατακύρωση στην εταιρεία………………………….., πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, ο
οποίος διενεργήθηκε στις…………….. µε αριθµό διακήρυξης………….

και

αντικείµενο

στην

προµήθεια και τοποθέτηση υλικών και στον έλεγχο καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, που
θα πραγµατοποιηθούν στο κτίριο της ΜΥ ΠΕ∆Υ Ευόσµου επί της οδού Καραολή και ∆ηµητρίου
12 στο ∆ήµο Ευόσµου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης, προκειµένου να µετεγκατασταθεί το
οδοντοπροσθετικό ιατρείο και εργαστήριο της Μ.Υ. Π.Ε.∆.Υ. Θεσ/νίκης.
Τα υπό προµήθεια υλικά και οι απαιτούµενες εργασίες θα είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους γενικούς όρους του πρόχειρου διαγωνισµού, καθώς και την τεχνική και
οικονοµική προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της παρούσας σύµβασης.
2. Τίµηµα-Τρόπος Εξόφλησης.
To τιµολόγιο προµήθειας αντιστοιχεί περίπου στο 65% του συνολικού κόστους καθώς και το
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 35% του υπολοίπου της
δαπάνης Ως συνολικό τίµηµα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύµβαση
υποχρεώσεων του Προµηθευτή συµφωνείται το ποσό των

ευρώ ( ,00

€)

πλέον

του

Φ.Π.Α., το οποίο παραµένει σταθερό µέχρι την πλήρη εξόφλησή του, µη υποκείµενο σε
η

οποιασδήποτε τιµαριθµική ή συναλλαγµατική αναθεώρηση τιµών και θα καταβληθεί από την 3

Υ.ΠΕ. στον Προµηθευτή µετά την παραλαβή-τοποθέτηση των υλικών και την εκτέλεση εργασιών
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µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί
κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονοµική διαχείριση
της Υ.ΠΕ. Η πληρωµή θα διενεργηθεί µε βάση νόµιµα παραστατικά στοιχεία (δελτίο αποστολής,
τιµολόγιο κλπ.) που θα εκδώσει ο Προµηθευτής προς την Υ.ΠΕ. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει την Υ.ΠΕ.
Η εξόφληση του τιµολογίου θα πραγµατοποιηθεί εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
παραλαβή του και αφού προηγηθεί από την Υ.ΠΕ. η σύνταξη δελτίου ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής, από το οποίο θα αποδεικνύεται η καλή εκτέλεση της σύµβασης. Με την επιφύλαξη
των λοιπών περιπτώσεων αναστολής προθεσµιών που προβλέπει ο νόµος και η διακήρυξη του
διαγωνισµού, η προθεσµία καταβολής της αµοιβής του Προµηθευτή αναστέλλεται για όσο χρόνο
εκκρεµούν προς θεώρηση τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής ενώπιον της Υπηρεσίας
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την
Υ.ΠΕ.Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, (περιλαµβάνονται και οι κρατήσεις
καθώς και τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών).
Οι κρατήσεις για το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών είναι οι κάτωθι:
Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.): 0,1% στην καθαρή αξία
του τιµολογίου.
Χαρτόσηµο Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.: 3% στο προηγούµενο ποσό
ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.: 20% στο προηγούµενο ποσό
2% υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω
κρατήσεις
Φόρος 8%: 8% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις
Οι κρατήσεις για το τιµολόγιο προµήθειας υλικών είναι οι κάτωθι:
Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.): 0,1% στην καθαρή αξία
του τιµολογίου.
Χαρτόσηµο Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.: 3% στο προηγούµενο ποσό
ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.: 20% στο προηγούµενο ποσό
2% υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω
κρατήσεις
Φόρος 4%: 4% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις
3. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβής
Η παράδοση – τοποθέτηση των υλικών και η εκτέλεση των εργασιών για την ανακαίνιση –
αναδιαµόρφωση

του

χώρου

θα

πραγµατοποιηθεί

εντός

προθεσµίας

τριάντα

(30)

ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Ο Προµηθευτής έχει υποχρέωση να µεταφέρει και να τοποθετήσει τα υλικά και να εκτελέσει τις
εργασίες για την ανακαίνιση – αναδιαµόρφωση του χώρου µε δικά του έξοδα. Οποιαδήποτε
υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας – υπηρεσίας µε ευθύνη του
Προµηθευτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή κύρωσης εις βάρος του βάσει των διατάξεων
του Π.∆. 118/2007. Η Υ.ΠΕ. επιφυλάσσεται ρητώς για περαιτέρω αξίωση αποζηµίωσης από την
ανωτέρω αιτία. Η επιβολή ποινικής ρήτρας δεν αποκλείει την επιβολή των λοιπών διοικητικών
κυρώσεων που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τις διατάξεις των άρθρων 26-34 του Π.∆.
118/2007.
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Η παράδοση θα γίνει παρουσία αρµόδιας
Επιτροπής που θα ορίσει η Υπηρεσία και ο έλεγχος
της ποσότητας - ποιότητας των υλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησής
τους, καθώς επίσης και η επιτυχής εκτέλεση των υπολοίπων προβλεπόµενων εργασιών, θα
γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού,
τις ανωτέρω διατάξεις του Π.∆. 118/2007, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υπό
προµήθεια υλικά, καθώς και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.
Η παράδοση – τοποθέτηση των υλικών και η εκτέλεση των εργασιών για την ανακαίνιση –
αναδιαµόρφωση του χώρου θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή.
Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µε αποκλειστική
ευθύνη του Προµηθευτή συνεπάγεται αυτοδίκαιη επιβολή κυρώσεων σε βάρος του βάσει των
διατάξεων του Π.∆. 118/2007. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον
προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται έγγραφα να αναφέρει τους λόγους οι οποίοι την
δηµιούργησαν µέσα σε 10 µέρες από τότε που άρχισε. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις αν
συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ανωτέρα βία β) Άλλη εξαιρετική περίπτωση ύστερα
από κρίση του ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ.
Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούµενο από αυτόν
προσωπικό.
Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής
οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµία
σε πρόσωπα ή πράγµατα γενικά και για τα οποία ατυχήµατα ή ζηµίες φέρει οπωσδήποτε
ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών προµήθειας - τοποθέτησης των υλικών και εκτέλεσης των
εργασιών, ο Προµηθευτής θα λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για αποτροπή του κινδύνου
ατυχηµάτων ή ζηµιών. Σε περίπτωση ατυχηµάτων ή ζηµιών κατά την εκτέλεση των εργασιών
στο προσωπικό του Προµηθευτή ή στο προσωπικό της Υ.ΠΕ. ή γενικά σε οποιουσδήποτε
τρίτους,

εξ

αιτίας

παραλείψεων

εκπλήρωσης

των

στην

προηγούµενη

παράγραφο

αναφερόµενων υποχρεώσεων του Προµηθευτή ή εξ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των
εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόµη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες
φέρει αποκλειστικά και µόνο ο Προµηθευτής, ο οποίος είναι υποχρεωµένος στην καταβολή
όλων των τυχόν αποζηµιώσεων ή χρηµατικών ποινών που θα του επιβληθούν. Η τοποθέτηση
των υλικών και οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής
Υπηρεσίας της Υ.ΠΕ., στις εντολές και στις οδηγίες της οποίας ο Προµηθευτής οφείλει να
συµµορφώνεται απροφάσιστα.
Από την άσκηση της εποπτείας δεν αίρονται ούτε µειώνονται οι από την παρούσα σύµβαση
απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του προµηθευτή προς την Υ.ΠΕ., κυρίως σε ό,τι
αφορά την τήρηση των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του. Η
άσκηση αυτή δεν µπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή µείωσης των ευθυνών του
Προµηθευτή για ζηµίες που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω
της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζηµίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ
ολοκλήρου τον Προµηθευτή.
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4. Εγγυήσεις
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο Προµηθευτής κατέθεσε την υπ' αριθ.
............................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, η οποία
εκδόθηκε από την Τράπεζα

ποσού € το οποίο αντιστοιχεί στο 5% της δαπάνης, µε

διάρκεια ισχύος έξι µηνών, η οποία και θα επιστραφεί µετά την αντικατάστασή
εγγυητική

επιστολή

καλής

λειτουργίας

συνολικής

της

από

αξίας………………………………… η

οποία αντιστοιχεί στο 3% της συµβατικής αξίας και µε διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους.
Ο Προµηθευτής εγγυάται µε την παρούσα την καλή λειτουργία του συνόλου των υλικών που θα
προµηθεύσει και του συνόλου των εργασιών που θα εκτελέσει, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, για
χρονικό διάστηµα ενός έτους.
Η εγγύηση καλύπτει την Υ.ΠΕ. για όλες τις περιπτώσεις βλαβών ή/ και ασυµφωνίας των
λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών και των εργασιών προς τα
συµφωνηθέντα µε βάση την προσφορά, τα τεχνικά φυλλάδια και τις διευκρινιστικές επιστολές του
Προµηθευτή.
Εφόσον

διαπιστωθούν οι ως άνω βλάβες ή και ασυµφωνίες, ο

Προµηθευτής

οφείλει

απροφάσιστα και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υ.ΠΕ. να αποκαθιστά εν µέρει ή και εν
συνόλω τα τµήµατα εκείνα των υλικών που παρουσιάζουν πρόβληµα.
Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνονται υλικά ή εργασίες που θα χρειαστούν για την
περίπτωση επισκευής, καθώς επίσης και εργασίες τυχόν προληπτικής συντήρησης που θα
πραγµατοποιηθούν στο διάστηµα που ισχύει η εγγύηση.
Σε κάθε περίπτωση η Υ.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωµα να αποκαθιστά τις από υπαιτιότητα του
Προµηθευτή αστοχίες και βλάβες µε άλλα συνεργεία, σε βάρος του και για λογαριασµό του,
εφόσον ο ίδιος δυστροπήσει ή αµελήσει για την αποκατάστασή τους και παρέλθει άκαρπη η
εύλογη προθεσµία αποκατάστασης, που θα του έχει δοθεί έγγραφα

5. Μη συµπεριλαµβανόµενες υπηρεσίες
Οι περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω δεν καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση:
•

Αποδεδειγµένα κακή ή µη ενδεδειγµένη χρήση του ανακαινισµένου χώρου
από υπαλλήλους της Υ.ΠΕ. ή τρίτους.

•

Επεµβάσεις στον ανακαινισµένο χώρο από αναρµόδιους υπαλλήλους της
Υ.ΠΕ. ή τρίτους, µη εξουσιοδοτηµένους από τον Προµηθευτή.

•

Περιπτώσεις ζηµίας ή καταστροφής προκαλούµενης από θεοµηνίες
(σεισµούς, πληµµύρες κλπ.) ή από ανθρώπινες ενέργειες, τροµοκρατικές ή µη
(πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.)

6. Υποχρεώσεις της ΥΠΕ
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Η 3 Υ.ΠΕ. έχει τις εξής υποχρεώσεις
σε ό,τι αφορά τη χρήση του ανακαινισµένου χώρου: α)
η

Να προφυλάσσει τον ανακαινισµένου χώρο από οποιαδήποτε πρόκληση ζηµιάς,
οφειλόµενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων της Υ.ΠΕ.
β) Να γνωστοποιεί στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή µη ικανοποιητικής
λειτουργίας του ανακαινισµένου χώρου χωρίς να δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε
προσθήκη - παρέµβαση ή τροποποίηση.

7.

Ανωτέρα βία

Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη µη έγκαιρη παράδοσητοποθέτηση υλικών και εκτέλεση εργασιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως
ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση
δεν µπορεί να αποτραπεί έστω και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης,
ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προµηθευτή να προβεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε
διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά
ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Υ.ΠΕ. τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει τα αποδεικτικά
στοιχεία που αποδεικνύουν το γεγονός ανωτέρας βίας στερείται του δικαιώµατος να
επικαλεστεί το γεγονός ανωτέρας βίας για να δικαιολογήσει την αδυναµία (πρόσκαιρη ή
οριστική) εκτέλεσης της προµήθειας.
Η Υ.ΠΕ. υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Προµηθευτή. Αν η Υ.ΠΕ. δεν
απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, και υπό την προϋπόθεση ότι το
γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί,
θεωρείται ότι αποδέχεται την ύπαρξη του γεγονότος ανωτέρας βίας που επικαλείται ο
Προµηθευτής.
Γεγονότα

που

εντάσσονται

στο

πλαίσιο

των

κινδύνων

της

επαγγελµατικής

δραστηριότητας του Προµηθευτή και επηρεάζουν δυσµενώς την πορεία εκτέλεσης των
όρων της παρούσας σύµβασης δε θεωρούνται ανωτέρα βία.
8. Γενικοί Όροι
•

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο Προµηθευτής δεν
µπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά της Υ.ΠΕ.,
χωρίς προηγούµενη έγκριση του ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ.

•

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις.

•

Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα παραρτήµατα της
παρούσας σύµβασης οι γραπτές οικονοµικές και τεχνικές προσφορές του
Προµηθευτή, οι τυχόν διευκρινιστικές του επιστολές, εφόσον δεν αντίκεινται εν µέρει
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την παρούσα σύµβαση.
•

Όλες οι παραλαβές που αναφέρονται στην παρούσα θα διενεργούνται από
Επιτροπές που θα καθορίζονται από την Υ.ΠΕ., παρουσία εκπροσώπου του
Προµηθευτή και συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου.

•

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του
∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Π.∆. 118/2007, Ν. 2286/1995, άρθρα
79 - 85 Ν. 2362/1995 κλπ.). Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την
άσκηση άλλων δικαιωµάτων της Υ.ΠΕ. που απορρέουν από τις συναφείς µε τη
σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας.

9. Επίλυση διαφορών
Μετά την υπογραφή της παρούσας, κάθε διαφωνία µεταξύ του Προµηθευτή και της
Υ.ΠΕ., η οποία είτε µπορεί να προκύψει για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόµενο µε την
εφαρµογή και την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, ή τον
προσδιορισµό των τεχνικών κανόνων που διέπουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων του
Προµηθευτή, σε οποιοδήποτε στάδιο µέχρι και την παραλαβή του υλικού και την
εξόφληση του τιµήµατος, είτε συνδέεται µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο επερχόµενη λύση
της σύµβασης ή απορρέει απ' αυτήν, έστω και αν γεννήθηκε µετά τη λύση της, επιλύεται
από τον ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ., προς τον οποίο ο Προµηθευτής απευθύνει σχετική αίτηση.
Ο ∆ιοικητής της Υ.ΠΕ. αποφασίζει οριστικά µε αιτιολογηµένη απόφασή του, την οποία
γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό παραλαβής ή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν ο ∆ιοικητής δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως µέσα σε
τρεις µήνες (3) από την υποβολή της ή αν ο Προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση
του ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ., τότε οποιοδήποτε µέρος δικαιούται να εισάγει τη διαφορά
ενώπιον των ∆ικαστηρίων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω οριζόµενων, συµφωνείται
ρητά ότι κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση ή σχετίζεται καθ'
οιονδήποτε τρόπο µ' αυτήν, θα υπόκειται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των
∆ικαστηρίων της Θεσσαλονίκης
Η παρούσα σύµβαση διαβάστηκε και, αφού βεβαιώθηκε το περιεχόµενό της,
υπογράφηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε τρία όµοια πρωτότυπα, ένα από τα
οποία έλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και δύο η Υ.ΠΕ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

η

ΓΙΑ ΤΗΝ 3 Υ.ΠΕ.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΠΡΟΣ
ης
Τη ∆ιοίκηση της 3 ΥΠΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Στα πλαίσια της συµµετοχής µας στην διαδικασία διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού µε αντικείµενο την προµήθεια και τοποθέτηση υλικών και στον έλεγχο
καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, που θα πραγµατοποιηθούν στο κτίριο της ΜΥ
ΠΕ∆Υ Ευόσµου παρακαλούµε να δεχθείτε την κατάθεση της προσφοράς µας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α
(ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ)
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