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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Τηλ.2111048222
Αθήνα, 3 Οκτ 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την Αντικατάσταση των
Παλαιών Ξύλινων Παραθύρων Και Μεταλλικής Κατασκευής στον 1ο - 2ο Όροφο του
Κτηρίου του ΜΤΣ στην Κολοκοτρώνη 13

Το ΜΤΣ πραγματοποιεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό την 31 Οκτ 2017
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 έως 11π.μ. στα γραφεία του, Κολοκοτρώνη 13, 4ος
όροφος, για την αντικατάσταση, παραθύρων και μίας μεταλλικής κατασκευής, στον
1ο και 2ο όροφο του κτιρίου του ΜΤΣ που βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη 13
(όπισθεν της παλαιός Βουλής).
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αποξήλωση των παλαιών
κουφωμάτων, η αντικατάσταση τους με νέα αλουμινίου η απομάκρυνση των
υλικών από το χώρο τοποθέτησης και η αποκατάσταση των φθορών τοιχοποιίας
(κλείσιμο όλων των δημιουργηθέντων ρηγματώσεων με αδρανή υλικά).
Πριν την υποβολή οποιασδήποτε έγγραφης προσφοράς οι υποψήφιοι
κατασκευαστές θα πρέπει να προσέλθουν στο κτήριο του ΜΤΣ (τηλεφωνική
συνεννόηση με τεχνικό Τμήμα 211-1048222), προκειμένου να μετρήσουν με
ακρίβεια τα προς αντικατάσταση δεκαεπτά (17) παράθυρα και μία (1) μεταλλική
κατασκευή.
Στις έγγραφες προσφορές θα καθορίζεται επακριβώς το ποσό που
προσφέρει έκαστος μειοδότης το οποίο όμως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.100,00 €). Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Πέραν της οικονομικής προσφοράς (η οποία θα είναι σε ξεχωριστό
σφραγισμένο φάκελο), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο που
θα τηρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :
α.
Το πλαίσιο των νέων κουφωμάτων και των κουτιών των ρολών θα
είναι θερμοδιακοπτόμενο με συνολική μονάδα μέτρησης κάτω από 3 UW
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β.
Όλα τα κρύσταλλα που θα έχουν τα νέα παράθυρα θα είναι διπλά
ενεργειακά πάχους 4mm το ένα, κενό 16mm και 5mm το δεύτερο, με διπλή
σφραγιστή θειόκολλα και UG1,3.

γ.
Όλα τα κουφώματα θα είναι συναρμολογημένα όπως προβλέπουν οι
κανονισμοί της εκάστοτε εταιρείας διέλασης και θα φέρουν υποχρεωτικά τη διεθνή
σήμανση CE.
δ.
Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν (πόμολα, κόλλες,
λάστιχα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά θα είναι της εταιρείας διέλασης και θα
φέρουν τη διεθνή σήμανση CE.
ε.
Τεχνική προσφορά στην οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι
μετρήσεις των προς αντικατάσταση κουφωμάτων στην οποία θα αναγράφονται
υποχρεωτικά και οι μετρήσεις Uw και Ug που αφορούν κουφώματα και τζάμια.
Αναλυτικά όλες οι απαιτήσεις για τα προς αντικατάσταση κουφώματα
εμφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1

Αντικατάσταση πέντε (5) παραθύρων
στον 1ο όροφο (ΕΛΟΑΣ) με νέα
αλουμινίου και ηλεκτρικά ρολά

Δύο επάλληλα φύλλα
με
περιμετρικούς μηχανισμούς
και ρολό από φυλλαράκι
αλουμινίου
με
μόνωση,
προβαμένο σε χρώμα που
θα υποδειχτεί από εμάς. Τα
πλαίσια των κουφωμάτων και
των ρολών σε λευκό 9016.
Με διπλό κλείδωμα in-line
και πόμολο καρέ με επιλογή.

2

Αντικατάσταση δύο (2) παραθύρων στον
2ο όροφο (Αίθουσα) ΔΣ με ηλεκτρικά
ρολά.

3

Αντικατάσταση μίας (1) μεταλλικής
κατασκευής 2ο όροφο (Γραφείο Η/Υ)

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Βαμμένα η/β με
πιστοποιητικό
qualicot.
Η κίνηση των
ρολών θα γίνεται
ηλεκτρονικά
με
εντοιχισμένο
διακόπτη
και
τηλεχειριστήριο.
Κουτί ρολού με
θερμοδιακοπή.
Δύο επάλληλα φύλλα με
Βαμμένα η/β με
περιμετρικούς μηχανισμούς
πιστοποιητικό
και ρολό από φυλλαράκι
qualicot.
αλουμινίου με μόνωση,
Ασύρματο μοτέρ
προβαμένο σε χρώμα που
με
1
θα υποδειχτεί από εμάς. Τα
τηλεχειριστήριο
πλαίσια των κουφωμάτων και έκαστο,
των ρολών σε λευκό 9016.
εντοιχισμένο
Με διπλό κλείδωμα in-line και διακόπτη και κουτί
πόμολο καρέ με επιλογή .
ρολού
με
θερμοδιακοπή.
Η εν λόγω κατασκευή θα Θα περιλαμβάνει
συμπεριλαμβάνει
θύρα κλειδαριά
ανοιγόμενη προς τα έξω και
υαλοπίνακες με αμμοβολή.
Διαστάσεις
κατασκευής
περίπου 3,4μ*3,6μ.
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4

Αντικατάσταση
τεσσάρων
(4)
ο
παραθύρων στον 2 όροφο (Νομική
Υπηρεσία).

5

Αντικατάσταση ενός (1) παραθύρου στον
προθάλαμο του 2ου ορόφου

6

Αντικατάσταση ενός (1) παραθύρου στο
Γραφείο Πληροφορικής του 2ου ορόφου

7

Αντικατάσταση
τεσσάρων
(4)
παραθύρων στον 2ο όροφο (Γραφείο
Πληροφορικής).

Ανοιγόμενα ανακλινόμενα με
ρολό
από
φυλλαράκι
αλουμινίου
με
μόνωση,
προβαμένο σε χρώμα που
θα υποδειχτεί από εμάς τα
πλαίσια των κουφωμάτων και
των ρολών σε λευκό 9016.
Ανοιγόμενο ανακλινόμενο με
μόνωση
προβαμένο
σε
χρώμα που θα υποδειχτεί
από εμάς τα πλαίσια των
κουφωμάτων και των ρολών
σε λευκό 9016
Ανοιγόμενο ανακλινόμενο με
μόνωση
προβαμένο
σε
χρώμα που θα υποδειχτεί
από εμάς τα πλαίσια των
κουφωμάτων και των ρολών
σε λευκό 9016

Βαμμένα η/β με
πιστοποιητικό
qualicot. Η κίνηση
των ρολών θα
γίνεται με ιμάντα ή
μανιβέλα
(χειροκίνητη)
Βαμμένα η/β με
πιστοποιητικό
qualicot.
Χωρίς ρολό.

Ανοιγόμενα ανακλινόμενα με
ρολό από φυλλαράκι
αλουμινίου με μόνωση,
προβαμένο σε χρώμα που
θα υποδειχτεί από εμάς τα
πλαίσια των κουφωμάτων και
των ρολών σε λευκό 9016.

Βαμμένα η/β με
πιστοποιητικό
qualicot. Η κίνηση
των ρολών θα
γίνεται με ιμάντα ή
μανιβέλα
(χειροκίνητη)
Στα Δύο από τα
τέσσερα
παράθυρα δεν θα
τοποθετηθεί ρολό.

Βαμμένα η/β με
πιστοποιητικό
qualicot.
Χωρίς ρολό.

Παρατηρήσεις
(α)
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι υποχρεωτικά
(β)
Τα πόμολα το χρώμα και λοιπές λεπτομέρειες δύναται να καθοριστούν σε συνεννόηση με το
Τεχνικό τμήμα χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κόστος για το ΜΤΣ.
(γ)
Σε όλα τα παράθυρα θα συμπεριλαμβάνεται σήτα με κάθετη κίνηση, εκτός στα επτά (7)
επάλληλα που η σήτα θα είναι επάλληλη.
(δ)
Σε περίπτωση που λόγω τεχνικών δυσκολιών (ασφάλεια κτηρίου) απαιτείται τροποποίηση
κάποιου παραθύρου από ανακλινόμενο σε επάλληλο και αντίστροφα, αυτό θα γίνει κατόπιν
έγκρισης από το Τεχνικό Τμήμα.

στ.

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

ζ.
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου με το γνήσιο της
υπογραφής στην οποία :
(1)

Να αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου

(2) Να αναγράφεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής του φακέλου
προσφοράς δεν έχει αποκλειστεί από άλλο διαγωνισμό του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή
ΝΠΙΔ και δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από άλλη Δημόσια υπηρεσία διότι δεν
εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του, δεν έχει αποκλειστεί από
./.
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διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
και δεν έχει υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις στο εξωτερικό.
(3)

Δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης.

(4)

Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.

(5) Κατά το τρέχον έτος ασκεί επάγγελμα που είναι σχετικό με το
αντικείμενο της αντικατάστασης κουφωμάτων αλουμινίου.
η.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά :

(1) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητη Αρχή-Φορέα που να τον
πιστοποιεί για την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου.
(2) Πιστοποιητικό της Εταιρείας που συνεργάζεται ο
ενδιαφερόμενος κατασκευαστής που να αποδεικνύει ότι είναι πιστοποιημένος από
την Εταιρεία διέλασης.
θ.
Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή, θεωρημένη με το γνήσιο
της υπογραφής, ότι θα χρησιμοποιήσει στην κατασκευή τα προϊόντα της εταιρείας
που αναγράφονται στην προσφορά
ι.
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των
όρων της προκήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η οικονομική προσφορά θα εμπεριέχεται σε κλειστό φάκελο και θα
ανοιχτεί εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού όπως
αναφέρονται στο παρόν.
Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό
τους να υποβάλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Η τριμελής επιτροπή διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
μετά το άνοιγμα των προσφορών να επιλέξει τη χαμηλότερη προσφορά εφόσον
εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και να συντάξει το
πρακτικό επιλογής του αναδόχου, το οποίο εν συνεχεία θα υποβληθεί άμεσα στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ για τελική έγκριση. Στη συνέχεια ενημερώνονται οι
έχοντες υποβάλλει προσφορά, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση επί του
αποτελέσματος εντός της επομένης εργάσιμης. Η ένσταση υποβάλλεται στο
πρωτόκολλο και αποφαίνεται η Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Αναδόχου
./.
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είναι η χαμηλότερη προσφορά εφόσον όμως εξασφαλίζονται όλα τα
απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται
στην παρούσα πρόσκληση.
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού από το ΔΣ, ο
Ανάδοχος θα προσκληθεί για την υπογραφή Σύμβασης σε καθορισμένη από το
ΜΤΣ ημερομηνία (το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων από τη μέρα κατακύρωσης)
Η Σύμβαση θα καθορίζει λεπτομέρειες που αφορούν την κατασκευή, ημέρες που
θα γίνουν οι εργασίες, χρώμα αλουμινίων, ευταξία του χώρου, τρόπο πληρωμής
κλπ.
Σε περίπτωση που η εργασία (τοποθέτηση όλων των προς αντικατάσταση
αλουμινίων), δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που κοινοποιούνται με
το παρόν, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού δύναται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα,
προκειμένου να προστατέψει το έννομο συμφέρον του.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
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