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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Τμήμα Ακίνητης Περιούσιας
Τηλέφ. 210-3236359, 210-6552751,
Αθήνα, 17 Σεπ. 2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανακαίνιση-Ανακατασκευή Τμήματος
του 1ου ορόφου του κτιρίου Μ.Τ.Σ., που στεγάζει τον ΕΛΟΑΣ
Ο ΕΛΟΑΣ πραγματοποιεί Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό την
02 Οκτ 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του, Κολοκοτρώνη 13,
1ος όροφος, για την ανακαίνιση – ανακατασκευή τμήματος του 1ου ορόφου του
κτιρίου Μ.Τ.Σ., που στεγάζει τον ΕΛΟΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού
Κολοκοτρώνη 13, Αθήνα (όπισθεν της παλαιάς Βουλής).
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανακαίνιση – ανακατασκευή
τμήματος του 1ου ορόφου του κτιρίου Μ.Τ.Σ., που στεγάζει τον ΕΛΟΑΣ, και η
αποξήλωση – απομάκρυνση όλων των παλαιών υλικών από το χώρο του ΜΤΣ.
Πριν την υποβολή οποιασδήποτε έγγραφης προσφοράς οι υποψήφιοι
κατασκευαστές θα πρέπει να προσέλθουν στο κτήριο του ΜΤΣ, τμήμα 1ου ορόφου
που στεγάζει τον ΕΛΟΑΣ, (τηλεφωνική συνεννόηση 210-3236359, 210-6552751
και ώρες 08:00 π.μ.-14:00 μ.μ), προκειμένου να μετρήσουν με ακρίβεια τις
απαιτούμενες εργασίες και υλικά.
Ο ΕΛΟΑΣ θα δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους σχεδιάγραμμα
με τις αναλυτικές μετρήσεις που αφορούν το εν λόγω έργο προκειμένου να
διευκολύνει την τεχνική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων (σχέδιο
ΑΟ2).
Στις έγγραφες προσφορές θα καθορίζεται επακριβώς το ποσό που
προσφέρει έκαστος μειοδότης το οποίο όμως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
24%.
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.

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

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

Να αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
./.
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(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
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 ανακαίνισης – ανακατασκευής των χώρων και γραφείων του
ΕΛΟΑΣ.
γ.
Τεχνική έκθεση στην οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι
απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.
Αναλυτικά όλες οι απαιτήσεις για την ανακαίνιση – ανακατασκευή του ΕΛΟΑΣ,
εμφαίνονται παρακάτω:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α.

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

(1) Αφαίρεση και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών και
επίπλων από το χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες. Ήτοι των
ερμαρίων, γραφείων, μοκετών, κλπ, σύμφωνα με τις υποδείξεις των χρηστών.
(2) Αφαίρεση της πινακίδας σήμανσης του χώρου, των
κουρτινών και κουρτινόξυλων καθώς και προσωρινή αφαίρεση των ρολοκουρτίνων
και επανατοποθέτησή τους μετά το πέρας των εργασιών.
(3) Αποξήλωση όλων των εντοιχισμένων ξύλινων ερμαρίων, των
ξύλινων επενδύσεων των θερμαντικών σωμάτων, των ξύλινων θυρών,
μονόφυλλων ή δίφυλλων (θυροφύλλων και κασών) και των μηχανισμών
επαναφοράς, ή όπου υπάρχει μόνον η κάσσα, των παλαιών ξύλινων δίφυλλων
παραθύρων (που βλέπουν σε φωταγωγό), μικρής ξύλινης θυρίδας επικοινωνίας
μεταξύ δύο γραφείων, ραφιών και όλα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
(4) Αποξήλωση της οποιαδήποτε μορφής και υλικού δαπέδου σε
όλους τους υπό μελέτη χώρους και των σοβατεπί, πλην του δαπέδου του υπό
δημιουργία προθαλάμου.
(5) Αφαίρεση των πλακών της υφιστάμενης ψευδοροφής στο
τμήμα που θα δημιουργηθεί ο προθάλαμος (ο οποίος θα κλείνει σε ακέραια σειρά
πλακών της υφιστάμενης στον κεντρικό διάδρομο ψευδοροφής) και ότι άλλο
απαιτηθεί προκειμένου στη συνέχεια να τοποθετηθεί ομοιόμορφη ψευδοροφή σε
όλους τους χώρους του ΕΛΟΑΣ. Η αφαίρεση θα γίνει σε σειρά ακέραιων πλακών
ψευδοροφής και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το σχέδιο Α02
./.
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(6) Καθαίρεση των όλων σαθρών επιχρισμάτων των τοίχων των
εν λόγω χώρων ή και όπου παρουσιάζονται ρωγμές. Η καθαίρεση θα γίνεται μετά
προσοχής, όπου υπάρχουν ηλεκτρικά κυτία κλπ.
β.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Αφού γίνουν τα σχετικά μερεμέτια, μετά τις καθαιρέσεις και αποξηλώσεις και όπου
αλλού απαιτείται, θα επανεπιχριστούν οι επιφάνειες αυτές και όλα τα τμήματα των
τοιχοποιιών, στα οποία καθαιρέθηκαν τα σαθρά επιχρίσματα. Τα νέα επιχρίσματα
θα γίνουν με μαρμαροκονίαμα αναλογίας 1:2 των 150kg τσιμέντου σε 3 στρώσεις
συνολικού πάχους 2.5cm (πεταχτό, λάσπωμα, μαρμαροκονίαμα).
γ.

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

(1) Κατασκευή τοιχοπετασμάτων για τη δημιουργία του
προθαλάμου, σύμφωνα με το σχέδιο Α02. Τα τοιχοπετάσματα αυτά θα
αποτελούνται από γυψοσανίδα και θα έχει συνολικό πάχος 7,50cm. Θα
κατασκευαστούν από μία στρώση γυψοσανίδας πάχους 12,5mm (διαστάσεων
12,5Χ1200Χ2500/2700/2800/3000/3600mm), σε κάθε πλευρά του μεταλλικού
σκελετού, διαστάσεων 75Χ50Χ0,6mm ανοικτής διατομής από ειδικά προφίλ
γαλβανισμένης λαμαρίνας, πλάτους 5cm. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται ανά
0,60m. Το ενδιάμεσο κενό θα φέρει πάπλωμα πετροβάμβακα για την εξασφάλιση
της ηχητικής απομόνωσης των χώρων. Τέλος το τοιχοπέτασμα θα φέρει
αμφίπλευρα στο κάτω μέρος σοβατεπί. Από την εξωτερική πλευρά το σοβατεπί
θα είναι παρόμοιο με αυτό του υπάρχοντος και εσωτερικά ξύλινο.
(2) Όμοια με τοιχοπέτασμα γυψοσανίδων αλλά πάχους όσο το
πάχος της υφιστάμενης τοιχοποιίας, θα γίνει και το κλείσιμο των ενδιάμεσων
εσωτερικών θυρών, διαστάσεων 0,90*2,20 μ., σύμφωνα με τα σχέδια, ο
περιορισμός του ανοίγματος της δίφυλλης θύρας προκειμένου να αντικατασταθεί
από μονόφυλλη, ιδίου ύψους, η μικρή θυρίδα του τοίχου μεταξύ γραφείου του
προσωπικού και γραφείου Διευθυντή και όπου αλλού υποδειχθεί.
(3) Τέλος με τοιχοπέτασμα θα κλείσουν τα δύο ανοίγματα που
θα προκύψουν από την αποξήλωση των παραθύρων προς τους φωταγωγούς και
τα οποία δεν θα αντικατασταθούν με νέο υαλοστάσιο, καθώς και τμήμα του
παραθύρου, που θα αντικατασταθεί με νέο μικρότερο σύμφωνα με το σχέδιο Α02.
Τα τοιχοπετάσματα αυτά θα έχουν το πάχος του τοίχου και θα φέρουν
τσιμεντοσανίδα από την εξωτερική πλευρά και γυψοσανίδα από την εσωτερική
πλευρά και κατά τα λοιπά όπως η παράγραφος (1).
δ.

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

(1) Θα τοποθετηθεί μία (1) νέα ξύλινη μονόφυλλη ανοιγόμενη
θύρα, ομοίων διαστάσεων με την αποξηλωθείσα, που οδηγεί από το διάδρομο στο
γραφείο του Δντη. Η κάσσα θα είναι από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα
πάχους 1,5 mm και πλήρωση με πολυουρεθάνη. Το θυρόφυλλο θα είναι επιλογής
της Υπηρεσίας, από MDF με επένδυση φορμάικας HPL(High Pressure Laminate).
./.
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(2) Νέα ερμάρια, επιλογής της Υπηρεσίας, από το δάπεδο
μέχρι την οροφή ή τη δοκό, κατά περίπτωση, χωρισμένα στη μέση θα
κατασκευαστούν και τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο Α02.
Η εσωτερική διάταξη των επιμέρους ερμαρίων (ράφια, χωρίσματα, συρτάρια κλπ).
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και η ποιότητα και αισθητική τους θα είναι
ανάλογη αυτής του επίπλου ερμαρίου του γραφείου Δντη και των επίπλων του.
Κάθε νέο ερμάριο θα είναι κουτί εδραζόμενο επί του δαπέδου (θα διαθέτει
εσωτερικά ποδαράκια). Στα συρτάρια προβλέπονται μηχανισμοί κύλισης ώστε να
εξασφαλίζεται το εύκολο άνοιγμα τους. Θα έχουν φύλλα ανοιγόμενα με κρυφούς
μεντεσέδες διπλής περιστροφής. Όλα τα ξύλινα ερμάρια δαπέδου, πρέπει να
έχουν σοβατεπί.
(3) Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση συνολικά δέκα (10)
επίπλων γραφείων σε σχέδιο και διαστάσεις που φαίνονται στο σχέδιο Α02, εκτός
αν άλλως υποδειχτούν από την Υπηρεσία. Επίσης θα γίνει προμήθεια δέκα (10)
συρταριέρων.
ε.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

(1) Στο διάδρομο προς το φωταγωγό θα κατασκευαστεί νέο
μονόφυλλο υαλοστάσιο αλουμινίου πλάτους 0,60μ. και ύψος τέτοιο ώστε να
βρίσκεται στο σύνολό του κάτω από την ψευδοροφή, χρώματος λευκού,
ενδεικτικού τύπου EUROPA PRIMA ή αναλόγου, ανοιγόμενο με ανάκλιση. Θα έχει
σταθερό φεγγίτη στο πάνω μέρος και θα φέρει διπλούς υαλοπίνακες.
(2) Θα ελεγχθούν και επισκευαστούν όλα τα υφιστάμενα
εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου, ήτοι θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες
αποκατάστασης, (αντικατάσταση προβληματικών μηχανισμών, βουρτσάκια κλπ)
μέχρι την επίτευξη πλήρους λειτουργικότητας του κουφώματος
(3) Θα τοποθετηθεί λάμα ορειχάλκου για να καλυφθεί η
ανισοσταθμία στο δάπεδο με την τοποθέτηση του Laminate.
(4) Θα τοποθετηθεί νέα επιγραφή από forex πάχους 1cm σε
μπρονζέ απόχρωση. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ.
στ.

ΔΑΠΕΔΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

(1) Σε όλους τους χώρους του υπό μελέτη τμήματος θα
τοποθετηθεί δάπεδο Laminate ενδεικτικού τύπου AC4 ή αναλόγου και αντίστοιχο
σοβατεπί. Εφόσον παρουσιαστούν τυχόν ανωμαλίες στο δάπεδο, μετά τις
αποξηλώσεις, θα προηγηθούν ανάλογα γεμίσματα του δαπέδου.
(2) Κατασκευή ψευδοροφής, σε όλους
τους χώρους των
Γραφείων, του διαδρόμου και του νέου προθαλάμου. Η κατασκευή της
ψευδοροφής προβλέπεται από πλάκες ορυκτών
ινών, άκαυστες και
ηχοαπορροφητικές, πάχους 16mm, διαστάσεων 600/600mm. Η ψευδοροφή θα
αναρτηθεί από την οροφή με ελάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας. Ο σκελετός θα
είναι εμφανής και στα εμφανή του σημεία θα έχει επικάλυψη με προφίλ από
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ανοδειωμένο αλουμίνιο. Θα πρέπει η ψευδοροφή να καλύπτει τις σωληνώσεις και
το ακριβές ύψος που θα τοποθετηθούν οι πλάκες της ψευδοροφής θα υποδειχτεί
από την Υπηρεσία.
ζ.

ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ

(1) Στην είσοδο του υπό μελέτη τμήματος (στο δημιουργηθέντα
προθάλαμο) θα τοποθετηθεί δίφυλλη ανοιγόμενη υαλόθυρα με φεγγίτη στο πάνω
μέρος και κατά τα λοιπά όπως στο σχέδιο Α02.
(2) Επίσης υαλόθυρα θα τοποθετηθεί στην είσοδο των γραφείων
του προσωπικού. Αυτή θα είναι μονόφυλλη ανοιγόμενη και κατά τα
λοιπά όπως
στο σχέδιο Α02.
(3)
η.

Και οι δύο υαλόθυρες θα φέρουν αμμοβολή.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

(1) Πλαστικοί χρωματισμοί θα εφαρμοστούν επί των νέων
επιχρισμένων τμημάτων των τοιχοποιιών και επί των γυψοσανίδων μετά από
κατάλληλη προετοιμασία και θα φρεσκαριστούν οι παλιοί τοίχοι, επίσης μετά από
κατάλληλη προεργασία.
(2) Με βερνικόχρωμα ντούκο σιδηρών επιφανειών θα
φρεσκαριστεί η υφιστάμενη σιδεριά έξω από το παράθυρο προς το φωταγωγό που
θα κατασκευαστεί νέο κούφωμα.
θ.

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΠΛΩΣΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων, σύμφωνα με το σχέδιο Α02, των
παρακάτω επίπλων:
(1) Δέκα (10) νέα έπιπλα γραφεία στις διαστάσεις και σχέδιο που
φαίνονται στο σχέδιο Α02, εκτός εάν άλλως υποδειχτεί από την Υπηρεσία. Οι
διαστάσεις δύναται να αλλαχθούν σε κάποιο γραφείο σε περίπτωση που
δημιουργηθεί πρόβλημα προσβασιμότητας στο χώρο.
(2)

Δέκα (10) συρταριέρες διαστάσεων 0,60 Χ 0,40 Χ 0,55μ

με κλειδαριές.
(3) Ένα (1) ερμάριο διαστάσεων 1,40Χ1,20μ. με κλειδαριά στο
γραφείο του Δντη, όπως θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία.
(4) Τα παραπάνω έπιπλα θα είναι ανάλογα αυτών του γραφείου
του Δντη (τα οποία παραμένουν), ή όπως άλλως υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει prospectus αυτών των επίπλων στην
Υπηρεσία για να γίνει επιλογή.

./.
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α.
Οι εργασίες, που απαιτούνται για την υλοποίηση του εν λόγω
έργου είναι οι ακόλουθες:
(1)

Αποξήλωση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων.

(2)

Αποξήλωση του υφισταμένου δικτύου ισχυρών ρευμάτων.

(3)

Αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου ασθενών ρευμάτων.

(4)

Εγκατάσταση 4 νέων θερμαντικών σωμάτων (τύπου πάνελ).

(5) Πλήρης ανακατασκευή του ηλεκτρικού δικτύου ισχυρών
ρευμάτων, που εξυπηρετεί τους χώρους του ΕΛΟΑΣ, και ειδικότερα:
(α) Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτρικού πίνακα
ισχυρών ρευμάτων, που τοποθετηθεί στον προθάλαμο του ΕΛΟΑΣ, στην θέση
που βρισκόταν ο υφιστάμενος πίνακας.
(β) Εγκατάσταση
οδεύουν σε επίτοιχα πλαστικά κανάλια.

νέων γραμμών

φωτισμού , που θα

(γ) Προμήθεια και εγκατάσταση στην οροφή 25 φωτιστικών
σωμάτων panel led 60X60.
(δ) Εγκατάσταση νέων γραμμών τροφοδοσίας των
ρευματοδοτών των θέσεων εργασίας και των κλιματιστικών, που θα οδεύουν σε
επίτοιχα πλαστικά κανάλια.
(ε) Εγκατάσταση νέων ρευματοδοτών για την κάλυψη των
αναγκών των 11 θέσεων εργασίας (τέσσερις ανά θέση εργασίας) και των
πολυμηχανημάτων (6 συνολικά για εκτυπωτές, καταστροφείς εγγράφων,
φωτοτυπικών, FAX).
(6) Πλήρης ανακατασκευή του ηλεκτρικού δικτύου ασθενών
ρευμάτων, που εξυπηρετεί τους χώρους του ΕΛΟΑΣ, και ειδικότερα:
(α) Εγκατάσταση νέων γραμμών ασθενών ρευμάτων (UTP
cat 6) για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και δικτύωσης των χώρων, που
θα οδεύουν σε επίτοιχα πλαστικά κανάλια.
(β) Εγκατάσταση νέων πριζών δικτύων για την κάλυψη των
αναγκών επικοινωνίας και δικτύωσης των έντεκα 11 θέσεων εργασίας (τρεις ανά
θέση εργασίας) και των πολυμηχανημάτων (5 συνολικά για εκτυπωτές,
φωτοτυπικά, FAX κλπ).
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(7) Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) νέων κλιματιστικών
(ενός 12.000 btu και ενός 9.000 btu ενεργειακής κλάσης Α++), για την
αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων υφισταμένων κλιματιστικών του γραφείου του
Δντού και του παράπλευρου σε αυτό.
(8) Σύνδεση με το νέο ηλεκτρικό δίκτυο των δύο νέων και των
δύο υφισταμένων κλιματιστικών (με ενδεχόμενη επανεγκατάσταση τους σε νέες
θέσεις εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο), αλλά και των υφισταμένων ηλεκτρικών
ρολών.
3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α.
Με την ανάθεση των εργασιών νοείται ότι ο Ανάδοχος έλαβε
γνώση των χώρων και των ιδιαίτερων συνθηκών, τις οποίες αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα.
β.
Όλες οι εργασίες προβλέπεται να είναι πλήρεις σύμφωνα με τους
κανόνες Τέχνης και Επιστήμης, με όλα τα μικροϋλικά και τις μικροεργασίες
(προμήθεια υλικών και τοποθέτηση) για την πλήρη λειτουργία και ασφάλεια των
χώρων ανακαίνισης.
γ.
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές ΕΛΟΤ, BS, VDE, HD, να φέρουν την ένδειξη CE και να τυγχάνουν
της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
δ.
Όλα τα υλικά ή μηχανήματα ή συσκευές θα συνοδεύονται με
τεχνικά φυλλάδια προδιαγραφών - πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα ισχύοντα
πρότυπα, θα είναι Α’ ποιότητας, καινούργια (όχι χρησιμοποιημένα ή
ανακατασκευασμένα), θα καλύπτονται από εγγύηση του προμηθευτή, η οποία θα
ισχύει για τουλάχιστον δύο έτη και θα ενσωματώνονται στο έργο μόνο μετά από
έγκριση της υπηρεσίας.
ε.
Στις τιμές όλων των εργασιών (αποξήλωσης και αποκατάστασης)
της παρούσας μελέτης, συμπεριλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία που είναι
απαραίτητο για την πλήρη λειτουργία αυτών μετά την αποπεράτωση της κάθε
εργασίας.
στ.
Τα προϊόντα καθαίρεσης και αποξήλωσης θα συσσωρευτούν και
απομακρυνθούν με οποιονδήποτε τρόπο, θα αποθηκευτούν σε ειδικούς κάδους
(container) και θα ακολουθήσει η φόρτωση και απομάκρυνση τους με αυτοκίνητα,
σε κατάλληλους χώρους με ευθύνη του Αναδόχου.
ζ.
Στην τιμή των προϊόντων αποξήλωσης και καθαίρεσης
συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά τους από το κτήριο προς τους κάδους, η
φόρτωση και η απομάκρυνση τους από το χώρο, ο καθαρισμός των επιφανειών
και η επανατοποθέτηση τυχόν χρήσιμων εξ αυτών στους χώρους που θα
υποδειχτούν από την Υπηρεσία.
./.
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η.
Οποιαδήποτε φθορά πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των
εργασιών στις υποδομές του κτιρίου θα αποκατασταθεί με μέριμνα του αναδόχου
του έργου Ιδιαίτερη
προσοχή στο κουτί που προστατεύει τις τηλεφωνικές
γραμμές του ΜΤΣ και της κάμερα που βρίσκεται στο χώρο που θα γίνει ο
προθάλαμος. Η κάμερα θα πρέπει με μέριμνα του αναδόχου να μεταφερθεί εκτός
προθαλάμου σε νέα θέση.
θ.
Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε είκοσι (20) το
πολύ εργάσιμες ημέρες. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
αποκατάσταση τυχόν φθορών ή ζημιών που προκληθούν οπουδήποτε κατά την
εκτέλεση των εργασιών.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Εκτός των ανωτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:
α.
Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των
όρων της προκήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
β
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφέροντος, ότι το προσωπικό που θα
εργάζεται στο χώρο του ΜΤΣ θα είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και καθ’ όλη τη
διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να βρίσκεται επιβλέπων μηχανικός παρόν στο
χώρο εργασίας.
γ.
Η οικονομική προσφορά θα εμπεριέχεται σε κλειστό (ξεχωριστό)
φάκελο και θα ανοιχτεί εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού
όπως αναφέρονται στο παρόν.
δ.
Με την υπογραφή της σύμβασης o τελικός μειοδότης (ανάδοχος)
υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων
της, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ , με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες
από το συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου.
5. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Επιβλέπων εκ μέρους του ΕΛΟΑΣ θα οριστεί κατάλληλος Αξκος ο
οποίος θα επιβλέπει το έργο καθ’ όλη του τη διάρκεια.
Οι Προμηθευτές θα προσκομίζουν τις προσφορές τους
Η επιτροπή του διαγωνισμού θα ανοίξει τις προσφορές αφού πάρει
αριθμό πρωτοκόλλου χωρίς την παρουσία άλλων ή των ενδιαφερομένων, οι
οποίοι δεν θα παρίστανται κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε ενσφράγιστο φάκελο, στον
ΕΛΟΑΣ, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, ήτοι
μέχρι την 02-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που
./.
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αποστέλλονται μέσω μηνύματος τηλεομοιοτυπίας (FAX) δεν γίνονται αποδεκτές.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες , και δεν γίνονται αποδεκτές.
Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι καταθέσουν τον φάκελο στον διαγωνισμό με
αντιπρόσωπό τους να υποβάλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό
εκπροσώπησης.
Η τριμελής επιτροπή διενέργειας του Συνοπτικού 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 στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ 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 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 τη
Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ ο Ανάδοχος θα προσκληθεί για την υπογραφή
Σύμβασης σε καθορισμένη από τον ΕΛΟΑΣ ημερομηνία (το αργότερο εντός πέντε
εργάσιμων από τη μέρα κατακύρωσης) Η Σύμβαση θα καθορίζει λεπτομέρειες που
αφορούν το έργο, τις ημέρες που θα γίνουν οι εργασίες, χρώμα τοίχων, ευταξία
του χώρου, τρόπο πληρωμής, ημερομηνία έναρξης, κλπ.
Σε περίπτωση που η καθορισθείσα εργασία δεν πληρεί τους όρους και
τις προϋποθέσεις που κοινοποιούνται με το παρόν, ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ δύναται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα,
προκειμένου να προστατέψει το έννομο συμφέρον του.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
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