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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φραγκοφδη 11 και Αλ.Πάντου T.K. 101 63 Καλλιθζα Αττικήσ
Πληρ.: Δήμητρα Παρπαΐρη
 21090984112109098453e-mail:dparpairi@minpress.gr

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Αθήνα, 28.11.2016
Α.Π.: 21917

ΑΠΟΦΑΗ
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ :
1) του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ)
του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Αϋ/22.3.1994) «Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων εν
γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και δθμιουργία ςτθν Σράπεηα τθσ
Ελλάδοσ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ υναλλαγϊν επί Σίτλων με Λογιςτικι Μορφι
(Άυλοι Σίτλοι) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
2) του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυκμίςεισ για τθν
οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία των ΟΣΑ», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει (Α’ 102).
3) του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ Α’/153/10-7-2007)
4) του άρκρου 6 του ν. 3839/2010 «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων
με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια – φςταςθ Ειδικοφ υμβουλίου Επιλογισ
Προϊςταμζνων (ΕΙ..Ε.Π.) και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (A’51).
5) του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 112).
6) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου υμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Προπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρ. 10 του ν. 4038/2012
(Α’ 14) και το άρκρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), όπωσ ιςχφει.
7) τθσ παρ. Η : «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16θσ
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» του Ν.4152/2013 (A’ 107) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
8) του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», (Α’ 167).
9) του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», (Α’143), όπωσ ιςχφει
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10) του ν. 4320/2015 «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων
και λοιπζσ διατάξεισ», (Α’ 29)
11) του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Αϋ 147).
12) του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», (Αϋ
94).
13) του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν κυβζρνθςθ και
τα κυβερνθτικά όργανα» (Α’ 98), όπωσ ιςχφει
14) του π.δ. 113/2010 περί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ (A’ 194)
15) του π.δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αναςφςταςθ του Τπουργείου
Σουριςμοφ, ςφςταςθ Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ και Τπουργείου
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μετονομαςία Τπουργείων
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ
και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», (Αϋ 208).
16) του π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν»,
(Αϋ 210).
17) του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Προβολισ» (Α’169)
18) τθσ αρικμ. Τ11/2015 Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον
Τπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Παππά» (Βϋ 2109),
19) τθσ αρικμ. 167/27.2.2015 κοινισ απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ
Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ», (Τ.Ο.Δ.Δ.’ 103).
20) τθσ υπ’ αρικμ. 5719/2015 απόφαςθσ του Τπουργοφ Επικρατείασ, κ. Νικόλαου Παππά
με κζμα «Μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι Τπουργοφ» ςτον
Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, και ςτουσ Προϊςταμζνουσ των
Οργανικϊν Μονάδων (Διευκφνςεων, Σμθμάτων, Αυτοτελϊν Σμθμάτων και Γραφείων),
που ανικουν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ», (Β’546).
21) τθσ υπ’ αρικμ. 4257/29.02.2016 απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ
Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και
Επικοινωνίασ, όπωσ ιςχφει
22) το υπ’ αρικμ. ΔΟΚΔΤ/1184/4.10.2016/ Εγκριτικό ημείωμα ςχετικά με τθν ζγκριςθ
δαπάνθσ φψουσ 7.900,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%, για
τθ διεξαγωγι ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για το
ζργο με τίτλο «ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων τθσ ΓΓΕΕ για δυο (2) ζτθ»,
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι.
23) τθν υπ’ αρικμ. 18645/6.10.2016 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ, θ οποία
καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν τθσ ΤΔΕ ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν
με α/α 96138.
24) τθν υπ’ αρικμ. 19874/21-10-2016 απόφαςθ διενζργειασ ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ
διαγωνιςμοφ επιλογισ αναδόχου για τθ «ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων
τθσ ΓΓΕΕ για δυο (2) ζτθ».
25) τθν υπ’ αρικμ. 21328/18-11-2016 απόφαςθ κιρυξθσ του εν κζματι διαγωνιςμοφ ωσ
άγονου, λόγω μθ κατάκεςθσ καμίασ προςφοράσ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν.
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ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
Εγκρίνουμε τθν διενζργεια επαναλθπτικοφ ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, κατόπιν ανάρτθςθσ ςτθ “ΔΙΑΤΓΕΙΑ”, ςτο
«ΚΘΜΔΘ» και ςτον δικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: http://www.media.gov.gr,
ςχετικισ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για το ζργο με τίτλο «ςυντιρθςθ των
κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπ.
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, για δυο (2) ζτθ», ςφμφωνα με το
ςυνθμμζνο Παράρτθμα Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ
τθσ παροφςασ Απόφαςθσ.
Θ ςυνολικι ςχετικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ
κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν δφναται να υπερβεί το ποςό των επτά
χιλιάδων εννιακοςίων ευρϊ (7.900,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α και για τα
δυο (2) ζτθ.
Ορίηουμε θμερομθνία διεξαγωγισ του εν κζματι διαγωνιςμοφ τθν Δευτζρα 12.12.2016,
θμζρα και ϊρα 10:00 π.μ., ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και
Επικοινωνίασ του Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, Φραγκοφδθ
11 και Αλ. Πάντου, Καλλικζα, παρουςία τθσ αρμόδιασ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ
Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Τπθρεςίασ μασ.

ME ENTOΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ

Ελευκζριοσ Κρζτςοσ

Εςωτερική Διανομή
- Γρ. Τπουργοφ Ψηφιακήσ Πολιτικήσ, Σηλεπικοινωνιϊν & Ενημζρωςησ
-Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ
-Διεφθυνςη Οικονομικϊν και Διοικητικϊν Τπηρεςιϊν
Σμήμα Διοικητικήσ Τποςτήριξησ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Επαναληπτικόσ υνοπτικόσ Μειοδοτικόσ Διαγωνιςμόσ ανάδειξησ αναδόχου με
κριτήριο κατακφρωςησ την χαμηλότερη τιμή για την ςυντήρηςη των κλιματιςτικϊν
μηχανημάτων τησ Γενικήσ Γραμματείασ Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ του Τπ.
Ψηφιακήσ Πολιτικήσ, Σηλεπικοινωνιϊν και Ενημζρωςησ, για δυο (2) ζτη.

Αθήνα, 28/11 /2016

I.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Με τθν παροφςα, θ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπ.
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ προκθρφςςει επαναλθπτικό
ςυνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό επιλογισ αναδόχου για τθν ανάκεςθ του ζργου
με τίτλο «ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και
Ενθμζρωςθσ, για δυο (2) ζτθ». Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ κα δίδονται ςτο τθλζφωνο 210-9098593 (κ. Καραμοφηασ) μζχρι και
τθν Πζμπτη 8.12.2016 ϊρα 15:00 μ.μ. χετικά με τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία οι
ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλοφν ςτα τηλζφωνα 210 9098411, fax 210 9098453
μζχρι και τθν Πζμπτη 8.12.2016 και ϊρα 15:00 μ.μ. (Σμιμα Προμθκειϊν).
II.

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ

Κεντρικό Πρωτόκολλο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του
Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ (Φραγκοφδθ 11 και Αλ.
Πάντου, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 101 63, Καλλικζα Αττικισ, τθλ. 210 9098438, fax 210
9098433).
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III.
ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1. Επαναλθπτικόσ υνοπτικόσ
Μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι.
2. Οι υποψιφιοι κα κατακζςουν τισ Προςφορζσ τουσ, προκειμζνου να
αξιολογθκοφν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα.
3. Θ παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
www.media.gov.gr κακϊσ και ςτο ΚΘΜΔΘ, για χρονικό διάςτθμα
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) θμερϊν πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο IV τθσ
παροφςασ.
IV.

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1. Οι υποψιφιοι μποροφν να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ, προκειμζνου να
ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό, υποβάλλοντασ Προςφορά.
2. Οι
Προςφορζσ
ςτο
διαγωνιςμό,
μαηί
με
τα
υπόλοιπα
δικαιολογθτικά/ςτοιχεία που ηθτοφνται ςτθν παροφςα, πρζπει να
κατατίκενται ςτθν διεφκυνςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο ΙΙ τθσ παροφςασ.
3. Οι υποψιφιοι κα μποροφν να κατακζςουν τισ Προςφορζσ τουσ ςτο
διαγωνιςμό από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και του ΚΘΜΔΘ και
μζχρι τθν Παραςκευή 9.12.2016,ϊρα 14:00, ημερομηνία λήξησ τησ
προθεςμίασ υποβολήσ Προςφορϊν.
4. Θ αποςφράγιςθ των φακζλων Προςφοράσ τθσ παροφςασ κα
πραγματοποιθκεί ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ,
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, τθν Δευτζρα 12.12.2016.
5. τθν αποςφράγιςθ κάκε υποψιφιοσ μπορεί να παραςτεί δια του νομίμου
εκπροςϊπου του ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο.

V.

ΓΛΩΑ
1. Οι Προςφορζσ ςτο διαγωνιςμό, τα ζγγραφα που τισ ςυνοδεφουν, κακϊσ και
κάκε παροχι πλθροφορίασ, αλλθλογραφία, γνωςτοποίθςθ, αίτθςθσ, κλπ,
από και προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι διατυπϊνονται εγγράφωσ, ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα.
2. Σεχνικοί όροι, που δεν μποροφν να αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι, είναι δυνατό
να αναγράφονται ςτθν Αγγλικι.
3. Πιςτοποιθτικά ι λοιπά ςυνοδευτικά ςτοιχεία, που ζχουν ςυνταχκεί ςε
γλϊςςα εκτόσ τθσ Ελλθνικισ κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από
επικυρωμζνθ μετάφραςθ, ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία.
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4. Συχόν εγχειρίδια ι άλλο ζντυπο υλικό που

ςυνοδεφει τον φάκελο
Προςφοράσ, εφόςον είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, δεν χρειάηεται να
μεταφραςτεί.

VI.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ (εφεξισ «Ζργο») αποτελεί θ
ανάδειξθ αναδόχου για τθν ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, του Τπ. Ψθφιακισ
Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ, για δυο (2) ζτθ»
2. Θ εξειδίκευςθ του Ζργου και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτοφ αναφζρονται
ςτο ςχετικό Παράρτημα τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ αυτισ.

VII.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτελζχθ με επαγγελματικι ικανότθτα
και επάρκεια ςε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό τθσ παροφςασ.
2. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποφεφγει τθν προβολι με κακ’ οιονδιποτε τρόπο
τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςυμβατικισ του ςχζςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι με
τθν εξαίρεςθ τθσ απλισ αναφοράσ ςτο πελατολόγιό του. Για οποιαδιποτε
ανακοίνωςθ που κα αφορά ςτθν φμβαςθ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τθν
διαφιμιςθ ι τθν προβολι του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά τθν
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Διεφκυνςθ ι
Σμιμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ
φμβαςθσ.
4. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για κάκε είδουσ βλάβθ ι ηθμία
που μπορεί να επζλκει ςτα αγακά ι ςτον εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιιςει
ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ.
5. Ο Ανάδοχοσ ρθτϊσ ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του, τυχόν
ςυμβοφλων
ι
αντιπροςϊπων
ι
προςτθκζντων
αυτοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε, που κα χρθςιμοποιθκεί
από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει ι κατά
τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων που τυχόν του χορθγοφνται με τθ φμβαςθ,
κακϊσ και για τισ παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται εισ
ολόκλθρον μετά των ανωτζρω προςϊπων ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
ε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο όλο το προςωπικό που κα
απαςχολιςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα αςφαλιςτικι νομοκεςία. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ πρζπει να
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τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ απορρζουν

από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που
ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α’
του ν. 4412/2016.

7. Περαιτζρω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι δυνατό να κακοριςτοφν ςτθν
φμβαςι του με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
VIII.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
Θ φμβαςθ κα ζχει διάρκεια δυο (2) ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ
τθσ.

IX.

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.

X.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου δεν κα
ξεπεράςει το ποςό των επτά χιλιάδων εννιακοςίων ευρϊ (7.900,00€), μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α και για τα δυο (2) ζτθ, (ιτοι
τρεισ χιλιάδεσ εννιακόςια πενιντα (3.950,00) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του
αναλογοφντοσ ΦΠΑ, ανά ζτοσ. Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ.
το ανωτζρω ποςό του προχπολογιςμοφ περιλαμβάνονται τα κάκε είδουσ
ζξοδα και δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ
παροφςασ.

XI.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ του Αναδόχου κα γίνει ωσ ακολοφκωσ:
1. Θ πλθρωμι του Aναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ςε οκτϊ (8)
ιςόποςεσ τριμθνιαίεσ δόςεισ μετά τθν προςκόμιςθ από τον Aνάδοχο, κάκε
φορά των νομίμων παραςτατικϊν, όπωσ αυτά προβλζπονται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ (άρκρο 200 του ν. 4412/2016), κακϊσ και κάκε άλλου
δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και μετά τθν ζκδοςθ Πρωτοκόλλου
Ποιοτικισ και Ποςοτικισ Παραλαβισ από το αρμόδιο Τπθρεςιακό Όργανο
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν ζκδοςθ κάκε φορά τακτικοφ χρθματικοφ
εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομά του Αναδόχου και ςε βάροσ των
πιςτϊςεων του Προχπολογιςμοφ τθσ Τπθρεςίασ μασ, ζχοντασ υπόψθ κατ’
αρχιν τθ με αρικμό πρωτοκόλλου 18645/6.10.2016 Απόφαςθ Ανάλθψθσ
Τποχρζωςθσ του φορζα 23-760 ςτον ΚΑΕ 0851, θ οποία καταχωρικθκε ςτο
Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Πλθρωμϊν τθσ ΤΔΕ με τον αρικμό α/α 96138.
2. Ο Aνάδοχοσ, ςε κάκε πλθρωμι, επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ 8%.
3. Επιπλζον, ςε κάκε πλθρωμι του Αναδόχου, επιβάλλεται κράτθςθ 0,06%
υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία
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υπολογίηεται επί του κακαροφ ποςοφ του εκάςτοτε τιμολογίου. Σο ποςό τθσ
ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν
πρϊτθ πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό
λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ
Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον ειδικό
κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ.
4. Ο Ανάδοχοσ, για τθν πλθρωμι των ανωτζρω ποςϊν υποχρεοφται ςτθν
ζκδοςθ των ςχετικϊν τιμολογίων. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε τυχόν
νόμιμθ κράτθςθ ι ειςφορά, θ οποία κατά νόμο βαρφνει αυτόν.
XII.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ, και ςε περίπτωςθ ενϊςεων τα μζλθ αυτϊν,
μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθν υμφωνία
Δθμοςίων υμβάςεων (ν. 2513/1997, Α’ 139)
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων
Δεν γίνονται δεκτοί:
- Όςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από κάποια Ελλθνικι Δθμόςια Τπθρεςία
Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμοςίου τομζα, γιατί δεν εκπλιρωςαν
ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
- Όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ
με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Συχόν
αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα
κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ.

XIII.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ
αυτοφ και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι
του ςτο διαγωνιςμό και ςε κάκε φάςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοφ, ςυνεπάγεται
πλιρθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν παροφςα ςτο ςφνολό τουσ.
2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ φμβαςθσ
και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να
επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ για καταβολι
αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ.
3. Οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ
ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων, που αναφζρονται ςτθν
παροφςα, φακζλων, Προςφοράσ, κλπ.
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4. Όλοι οι όροι του διαγωνιςμοφ κεωροφνται ουςιϊδεισ επί ποινι ακυρότθτασ
τθσ Προςφοράσ, τυχόν δε παραβίαςι τουσ από τουσ υποψθφίουσ ι
διατφπωςθ επιφυλάξεων ι αιρζςεων ι όρων κατά τθν υποβολι τθσ
Προςφοράσ οδθγεί ςε αποκλειςμό τουσ από το διαγωνιςμό.
5. Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει μία μόνο Προςφορά και για το ςφνολο
των αιτουμζνων υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ επί ποινι απαραδζκτου τθσ
Προςφοράσ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ ι προςφορζσ για
μζροσ των αιτουμζνων υπθρεςιϊν, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ
παροφςασ, δεν γίνονται δεκτζσ και κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
6. Όλα τα ςτοιχεία που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,
κεωροφνται δεςμευτικά για τουσ υποψθφίουσ.
7. Σα δθμόςια ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα των
πρωτότυπων, ενϊ τα ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που ζχουν προθγουμζνωσ
μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςων) και
κεωρθκεί από δικθγόρο ι αρμόδια δθμόςια αρχι (άρκρα 1 και 2 του ν.
4250/2014). Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν χρειάηονται βεβαίωςθ του γνθςίου
τθσ υπογραφισ και φζρουν θμερομθνία ςφνταξθσ εντόσ του χρονικοφ
διαςτιματοσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο ΚΘΜΔΘ
ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
8. Οι Προςφορζσ (Σεχνικζσ και Οικονομικζσ) ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ
υποψθφίουσ για τρεισ (3) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ κατάκεςισ τουσ.
Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω προβλεπομζνου
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ των Προςφορϊν μπορεί να
παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ
τουσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το ανωτζρω
προβλεπόμενο.
9. Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται, εφόςον το επικυμεί, να κάνει
ενδεικτικοφσ ελζγχουσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων, που κα υποβλθκοφν
από τουσ υποψθφίουσ.
10. Σε πεξίπησζε πνπ νη Υπνςήθηνη πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ηκήκαηα ηεο
Σύκβαζεο ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο, ππνρξενύληαη λα ην αλαθέξνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, θαζνξίδνληαο ηα ηκήκαηα απηά θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ππεξγνιάβνπο πνπ ζα ηα αλαιάβνπλ, ρσξίο απηό λα επεξεάδεη ηελ έθηαζε ηεο
επζύλεο
ηνπ/ησλ
Αλαδόρνπ/σλ.
Υπνρξενύληαη
επίζεο
λα
ππνβάινπλ/πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ελ
ιόγσ ππεξγνιάβνπ, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη ξεηώο όηη ν ππεξγνιάβνο
απνδέρεηαη ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υπνςήθην θαη δεζκεύεηαη
όηη ζα ζπλεξγαζηεί κε απηόλ, εθόζνλ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο, έσο ην πέξαο
ηεο Σύκβαζεο.
11. Σε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ξεηώο ε απνδνρή ηνπ εθάζηνηε
ππεξγνιάβνπ, κόλνο δε ππεύζπλνο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο, παξακέλεη ν Αλάδνρνο.
12. Φπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, πνπ πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ηκήκα ηεο Σύκβαζεο
ππεξγνιαβηθά, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη, είηε σο ππεξγνιάβνο είηε σο
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Υπνςήθηνο, ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο πξνζθνξέο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπ
ζπλόινπ ησλ πξνζθνξώλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη.
13. ε περίπτωςθ υποβολισ με τθν Προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ υποψθφίουσ
κα ζκιγε ζννομα ςυμφζροντά τουσ, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να ςθμειϊνει
ςε αυτά τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να τισ
αναφζρει ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Προςφοράσ. Θ ζννοια τθσ
πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, αφορά μόνο ςτθν προςταςία του
απορριτου, που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του
υποψθφίου.
XIV.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, με ποινι αποκλειςμοφ, τα
παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογθτικά:
1. Τπεφκυνθ διλωςθ κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 79 του ν.
4412/2016, με τθν οποία κα δθλϊνει:
α) ότι δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του ν.
4412/2016 για τισ οποίεσ οι φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να
αποκλειςκοφν από τον διαγωνιςμό
β) ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο εμπορικό μθτρϊο για το ειδικό επάγγελμά
τουσ ι ςε εμπορικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ-μζλοσ εγκατάςταςισ
τουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα Α’ του ν. 4412/2016
γ) ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων και των προχποκζςεων τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ κακϊσ και των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και τουσ δζχεται όλουσ
ανεπιφφλακτα.
δ) αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα:
Οι ςυμμετζχοντεσ, εάν είναι φυςικά πρόςωπα ή ατομικέσ επιχειρήςεισ,
ςυμμετζχουν αυτοπροςϊπωσ προςκομίηοντασ τθν ταυτότθτα. τθν
περίπτωςθ που θ ατομικι επιχείρθςθ ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό με
άλλο τρίτο πρόςωπο (π.χ. υπάλλθλοσ), αυτό κα πρζπει να είναι νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνο από τον εκπρόςωπο τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ και να
προςκομίςει τθν ταυτότθτά του.
Εάν ο ςυμμετζχων είναι εταιρεία Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., εκπροςωπείται
από τον νόμιμο εκπρόςωπο ι τον διαχειριςτι ι τουσ διαχειριςτζσ,
προςκομίηοντασ αντίγραφο ιςχφοντοσ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ, όπωσ
αυτό ζχει διαμορφωκεί ςε ενιαίο κείμενο και ζχει καταχωρθκεί και
τθρείται από τθν αρμόδια αρχι (ΓΕΜΘ). Εφόςον το καταςτατικό δεν ζχει
διαμορφωκεί ςε ενιαίο κείμενο, υποβάλλεται το αρχικό καταςτατικό
κακϊσ και οι τροποποιιςεισ του και το ςχετικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν
του ΓΕΜΘ, από το οποίο προκφπτουν οι ςχετικζσ ωσ άνω πράξεισζγγραφα. Με τθν κατάκεςθ των προαναφερόμενων, πρζπει να
προςκομιςκεί και θ ταυτότθτα του φυςικοφ προςϊπου που κα ενεργιςει
ωσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ.

ΑΔΑ: 7ΡΣΔ465ΙΧΦ-4ΤΔ

16PROC005463977
2016-11-28
Εάν πρόκειται για Α.Ε. ή Α.Β.Ε.Ε., θ εταιρεία εκπροςωπείται από μζλοσ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρείασ ι άλλο πρόςωπο νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνο προςκομίηοντασ:
-

Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ

-

Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με τα Φ.Ε.Κ. ςτα οποία ζχουν
δθμοςιευκεί όλεσ οι τροποποιιςεισ αυτοφ

-

Φ.Ε.Κ. ςτο οποίο ζχει δθμοςιευκεί το πρακτικό Διοικθτικοφ
υμβουλίου για τον οριςμό του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ

-

Πρακτικό του Δ.. τθσ εταιρείασ με το οποίο εγκρίνεται θ ςυμμετοχι
τθσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, το
οποίο κα εκπροςωπιςει τθν εταιρεία ςε αυτόν.

ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ των εταιρειϊν ςτθν αλλοδαπι, τα
δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα
νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνεσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά,
προςκομίηουν τα παραπάνω για κάκε φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.

2. Επαγγελματικι άδεια Εργοδθγοφ Ψυκτικοφ και βεβαίωςθ επάρκειασ
Κατθγορίασ Ι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 1/8.1.2013 και του ν.
3982/2011 για τα φυςικά πρόςωπα. Συχόν βοθκθτικό προςωπικό τθν
αντίςτοιχθ με τθν παρεχόμενθ από αυτό υπθρεςία, επαγγελματικι άδεια,
ςφμφωνα με τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ διατάξεισ.
3. Άδεια για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (άρκρ. 6 ν.
3982/2011) για τα νομικά πρόςωπα και για το τεχνικό προςωπικό που κα
εκτελζςει τισ ψυκτικζσ εργαςίεσ άδεια.
4. Επίςθσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να αποδείξουν ότι διακζτουν
τουλάχιςτον διετι εμπειρία ςτθν Ελλάδα ςτθν ςυντιρθςθ κλιματιςτικϊν
μθχανθμάτων. Θ εμπειρία αυτι δφναται να αποδεικνφεται με προςκόμιςθ
παλαιοτζρων ςυμβάςεων ι με υπεφκυνθ διλωςθ του Τποψιφιου Αναδόχου
ι με άλλο ιςοδφναμο δικαιολογθτικό.
5. Αποκλείονται από τθν ςυμμετοχι οι υποψιφιοι για τουσ λόγουσ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016.
XV.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν
Σεχνικι Προςφορά του.
2. Θ Σεχνικι Προςφορά του υποψιφιου κα πρζπει να περιλάβει και τισ
αναφερόμενεσ ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ τθσ παροφςασ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ.
3. Θ Σεχνικι Προςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ και να μθν φζρει
διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ, κλπ).
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4. Θ Σεχνικι Προςφορά μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα τθσ και υπογράφεται
από τον υποψιφιο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του.
XVI.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν
Οικονομικι Προςφορά του, θ οποία κα αφορά ςτο ςφνολο του αντικειμζνου
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
2. Όλεσ οι τιμζσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ πρζπει να είναι ςε ευρϊ. Οι τιμζσ
που κα υποβλθκοφν πρζπει να είναι τελικζσ, μετά από οποιαδιποτε
ζκπτωςθ ι μείωςθ. Θ τελικι τιμι τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ για τθν
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, κα πρζπει να διατυπϊνεται
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ (χωρίσ Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.).
3. Θ τελικι τιμι (χωρίσ Φ.Π.Α.) που κα κατακζςει κάκε υποψιφιοσ, κα λθφκεί
υπόψθ για τθν ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Προςφορϊν.
4. Θ Οικονομικι Προςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ και
ςυντεταγμζνθ. θμειϊνεται ότι θ Οικονομικι Προςφορά δεν πρζπει να φζρει
διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ, κλπ). Οικονομικι Προςφορά, που είναι
ελλιπισ ι αόριςτθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
5. Η Οικονομική Προςφορά μονογράφεται ςε κάθε ςελίδα τησ και
υπογράφεται από τον υποψήφιο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του και, ςε
περίπτωςθ υποβολισ Προςφοράσ από ζνωςθ, από όλα τα μζλθ τθσ ι από
τον κοινό εκπρόςωπο τουσ.
6. Διατφπωςθ ςχολίων ι αιρζςεων ι όρων ςτθν Οικονομικι Προςφορά ι
επιφυλάξεων επ’ αυτισ, κα κεωρθκοφν ωσ επιφυλάξεισ επί των όρων του
διαγωνιςμοφ και κα οδθγιςουν ςτθν απόρριψθ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ
του υποψθφίου, που τισ διατυπϊνει.
7. ε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ από τον υποψιφιο πεδίου τιμϊν τθσ
Οικονομικισ Προςφοράσ του, κεωρείται ότι θ προμικεια ι θ υπθρεςία του
εν λόγω πεδίου παρζχεται δωρεάν.
8. Οι τελικζσ τιμζσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, που κα δοκοφν από τουσ
διαγωνιηόμενουσ, αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςι τουσ για τθν
υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ και δεν κα υπερβαίνουν το όριο
του προχπολογιςμοφ που αναφζρεται ςτο άρκρο Χ τθσ παροφςασ.
9. Σεκμαίρεται ότι, για τον προςδιοριςμό τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, οι
διαγωνιηόμενοι ζχουν ςυνυπολογίςει και λάβει υπόψθ όλεσ τισ δαπάνεσ για
τισ αμοιβζσ του προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν του Αναδόχου, που κα
απαςχολθκοφν, και κάκε μορφισ ζξοδα, που κα απαιτθκοφν, για τθν
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, κακϊσ και όλεσ τισ δαπάνεσ για
φόρουσ, ειςφορζσ, τζλθ, κρατιςεισ, κόςτθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και λοιπά
κόςτθ, με τα οποία τυχόν βαρφνεται ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθ φμβαςθ.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ, θ τιμι τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του
Αναδόχου κα παραμείνει ςτακερι και δεν κα υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ, για
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία.
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10. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα του
ζργου που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ,
κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει
11. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ
μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα
ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι
τθσ.
12. Σο δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν
φορζων αςκείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου
πρϊτου του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34)
XVII.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ
και Επικοινωνίασ του Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και
Ενθμζρωςθσ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ
Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
2. Θ κατάκεςθ των Προςφορϊν γίνεται από τουσ υποψθφίουσ αυτοπροςϊπωσ
ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ ι ταχυδρομικά με
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ςτθ διεφκυνςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο ΙΙ τθσ παροφςασ. τθν
περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία
ευκφνθ φζρει για τθν εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ Προςφοράσ ι για το
περιεχόμενο των φακζλων που τθν ςυνοδεφουν.
3. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, κανζνα ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο
δεν γίνεται δεκτό για οποιοδιποτε λόγο, ακόμθ και εάν υπάρχει αίτθςθ
ζκδοςισ του ι Τπεφκυνθ Διλωςθ για τθν προςκόμιςι του. Θ Σριμελισ
Επιτροπι δφναται, ωςτόςο, να καλζςει τουσ υποψθφίουσ να ςυμπλθρϊςουν
και/ι να διευκρινίςουν τα νομίμωσ υποβλθκζντα πιςτοποιθτικά και
ζγγραφα.
4. Μθ κανονικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ωσ τζτοιεσ κεωροφνται
ςυγκεκριμζνα:
Όςεσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ των εγγράφων τθσ παροφςασ
Όςεσ παρελιφκθςαν εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται δε χωρίσ να
ανοιχκοφν, ακόμθ και εάν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε λόγουσ
ανωτζρασ βίασ, εκτόσ εάν θ κατάκεςθ των Προςφορϊν, που ζχει ιδθ
αρχίςει κατά τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα, ςυνεχίηεται χωρίσ
διακοπι μζχρι και τθν υποβολι όλων των Προςφορϊν. Για το
εμπρόκεςμο τθσ κατάκεςθσ τθσ Προςφοράσ λαμβάνεται υπόψθ θ
θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ τθσ Προςφοράσ ςτθ διεφκυνςθ τθσ
Ανακζτουςα Αρχι, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο ΙΙ τθσ παροφςασ και όχι
θ θμερομθνία αποςτολισ τθσ Προςφοράσ μζςω ταχυδρομείου ι courier.
Όταν υπάρχουν αποδεικτικά ςτοιχεία ακζμιτθσ πρακτικισ, όπωσ
ςυμπαιγνίασ ι διαφκοράσ
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Όςεσ κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι αςυνικιςτα χαμθλζσ.
Απαράδεκτεσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ωσ τζτοιεσ κεωροφνται
ςυγκεκριμζνα:
Όςεσ υποβάλλονται από προςφζροντεσ οι οποίοι δεν διακζτουν τα
απαιτοφμενα προςόντα
Όςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ
ενδιαφζροντοσ
Όςεσ ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτθν
παροφςα πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
5. Οι Προςφορζσ κατατίκενται ςε κυρίωσ φάκελο κλειςτό και ςφραγιςμζνο με
τθν ςφραγίδα του υποψθφίου. τον κυρίωσ φάκελο κα αναγράφονται τα
ακόλουκα:
Προςφορά για τον επαναλθπτικό ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογισ αναδόχου
για τθν «ςυντήρηςη των κλιματιςτικϊν μηχανημάτων τησ Γενικήσ
Γραμματείασ Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ, του Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ,
Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ για δυο (2) ζτη» με καταλθκτικι

θμερομθνία υποβολισ τθν Παραςκευή 9.12.2016.
«Διαγωνιηόμενοσ» (Πλιρθσ επωνυμία υποψθφίου, διεφκυνςθ, αρικμόσ
τθλεφϊνου και φαξ και e-mail).
«Αποδζκτθσ»: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπ.
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ
Σθ ςθμείωςθ: «Να ανοιχκεί μόνο από τθν αρμόδια Σριμελι Επιτροπι
Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ».
6.

Ο κυρίωσ φάκελοσ περιζχει τρεισ (3) ανεξάρτθτουσ κλειςτοφσ και
ςφραγιςμζνουσ με τθν ςφραγίδα του υποψθφίου υποφακζλουσ. τον πρϊτο
υποφάκελο, που κα αναγράφει τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ», κα περιζχονται:
α) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, οι άδειεσ και ενδεχομζνωσ οι ςυμβάςεισ κατά τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο XIV τθσ παροφςασ
β) τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του
υποψιφιου νομικοφ προςϊπου
γ) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι υποψιφιοι ανάδοχοι ςυμμετζχουν με
αντιπρόςωπό τουσ.
Οι ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογθτικά για κάκε φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
τον δεφτερο υποφάκελο, που κα αναγράφει τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ» κα περιζχονται τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο XV τθσ
παροφςασ.
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τον τρίτο υποφάκελο, που κα αναγράφει

τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ» κα περιζχονται τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο XVI
τθσ παροφςασ.
Θ κοινι προςφορά των ενϊςεων υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ
τουσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ
ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

7. Οι Προςφορζσ κατατίκενται κατά τα ωσ άνω ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα (1)
απλό αντίγραφο. Διευκρινίηεται ότι τα αντίγραφα εςωκλείονται ςε
αντίςτοιχο υποφάκελο και φζρουν τθν ζνδειξθ «Αντίγραφο».
8. τθν περίπτωςθ των ενϊςεων, που υποβάλλουν Προςφορά, πρζπει να
αναγράφονται και θ πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ
τθλεφϊνου και φαξ και e-mail όλων των μελϊν.
9. Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων (κυρίωσ φακζλου και
υποφακζλων) που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να
επαναςφραγιςτοφν, χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
XVIII.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1. Ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, των Σεχνικϊν
και Οικονομικϊν Προςφορϊν γίνεται από τθν Σριμελι Επιτροπι Διενζργειασ
Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και
Επικοινωνίασ, μόνθ αρμόδια για το άνοιγμα των κυρίωσ φακζλων και των
υποφακζλων των υποψθφίων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν
παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Ο χρόνοσ των
ςυνεδριάςεων, θ ϊρα ζναρξθσ, κακϊσ και θ ενδεχόμενθ διακοπι και
επανζναρξθ αυτϊν ορίηονται κάκε φορά από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ.
2. Θ αποςφράγιςθ των κυρίωσ φακζλων και των υποφακζλων γίνεται δθμόςια,
παρουςία των υποψθφίων αναδόχων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων
ςτθν διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 21 του ν. 4412/2016.
3. Ειδικότερα, θ Επιτροπι ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, θ οποία ακολουκεί χρονικά
τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των Προςφορϊν, παραλαμβάνει και
αρικμεί τον κυρίωσ φάκελο Προςφοράσ του κάκε υποψθφίου ςφμφωνα με
τθ ςειρά επίδοςισ τουσ, τον αποςφραγίηει και μονογράφει τουσ
περιεχόμενουσ ςε αυτόν υποφακζλουσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ»,
«ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ».
4. Κατόπιν, θ Επιτροπι αποςφραγίηει κατά τθν ίδια δθμόςια ςυνεδρίαςθ
πρϊτα τον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» και μετά τον
υποφάκελο «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», αρικμεί και μονογράφει ανά φφλλο τα
ζγγραφα, που βρίςκονται μζςα ςε αυτοφσ. Οι πράξεισ αρίκμθςθσ και
μονογραφισ αρκεί να γίνονται από ζνα οποιοδιποτε μζλοσ τθσ Επιτροπισ.
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5. τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ ελζγχει, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παροφςα, κατά πόςον οι υποψιφιοι πλθροφν
όλεσ τισ τυπικζσ και ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ ςτο
διαγωνιςμό και αξιολογεί τθν Σεχνικι τουσ Προςφορά.
Θ Επιτροπι για τθν αξιολόγθςθ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ κάκε υποψθφίου
κα απορρίψει ωσ απαράδεκτεσ τισ προςφορζσ που κατά τθν κρίςθ τθσ:
Είναι αόριςτεσ ι ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ.
Παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. Αντίκετα, δεν απορρίπτονται προςφορζσ,
εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ, κατά τθν
κρίςθ τθσ Επιτροπισ.
Κατά τθν αξιολόγθςθ, θ Επιτροπι μπορεί να απορρίψει ιςχυριςμοφσ του
υποψθφίου, οι οποίοι, κατά τθ γνϊμθ τθσ, δεν αποδεικνφονται επαρκϊσ.
τθν περίπτωςθ αυτι, ο υποψιφιοσ κα ειδοποιθκεί ςχετικά και αν ζχει
επιπλζον ςτοιχεία πρζπει να τα προςκομίςει μζςα ςε επτά (7) θμζρεσ από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτόν τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ.
τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι ςυνζρχεται ςτθν ίδια ι ςε νζα δθμόςια
ςυνεδρίαςθ, για τθν αποςφράγιςθ του υποφακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ». Κατά τθν εν λόγω ςυνεδρίαςθ θ Επιτροπι αρικμεί και
μονογράφει ανά φφλλο τα ζγγραφα, που βρίςκονται μζςα ςε αυτόν. Οι
πράξεισ αρίκμθςθσ και μονογραφισ αρκεί να γίνονται από ζνα οποιοδιποτε
μζλοσ τθσ Επιτροπισ.
ε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι, κα
ηθτείται από τον υποψιφιο ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ
οικονομικισ του προςφοράσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 88
και 89 του Ν. 4412/2006.
ε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια
ακριβϊσ τιμι, θ Επιτροπι επιλζγει τον Ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ.
Θ Επιτροπι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία αποκλίνει από τουσ απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και
υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ
ενδιαφζροντοσ
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά
δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016
γ) για τθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ
εξθγιςεισ εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι
αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.
4412/2016
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δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν υποψιφιο ανάδοχο που ζχει υποβάλει
δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ
ςτ) υπό αίρεςθ
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ.
6. Κατά τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ,
θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ υποψθφίουσ να
διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν
υποβάλει μζςα ςε επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε
αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ
που υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι
ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ
δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα
ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό
τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ
αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Α’ 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων.
Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια
μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, αλλά μόνο τθν διευκρίνιςθ ι
ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που
ζχουν ιδθ υποβλθκεί.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ υποψθφίουσ να
διευκρινίςουν, μζςα ςε επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ι
ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι
υπολογιςτικά ςφάλματα που θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι μπορεί να
κεραπευτοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ
λοιπζσ.
7. Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε ςυνεδρίαςθσ, θ Επιτροπι ςυντάςςει το/τα
Πρακτικό/ά τθσ, ςτο τελευταίο δε πρακτικό κα περιλάβει και ςυγκριτικό
πίνακα των οικονομικϊν προςφορϊν των υποψθφίων και κα προτείνει τθν
ανακιρυξθ ωσ Αναδόχου, του υποψθφίου εκείνου, ο οποίοσ προςφζρει τθ
χαμθλότερθ τιμι για τθν ςυντιρθςθ του ςυνόλου των κλιματιςτικϊν
μθχανθμάτων που αναφζρονται ςτο ςυνθμμζνο παράρτθμα τθσ ζγγραφθσ
πρόςκλθςθσ. τθ ςυνζχεια, θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν
Τπθρεςιϊν ςυντάςςει απόφαςθ ζγκριςθσ του εν λόγω πρακτικοφ, που
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υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο του

φορζα και εν ςυνεχεία τθν
κοινοποιεί ςτουσ υποψθφίουσ. Οι Οικονομικζσ Προςφορζσ των υποψθφίων
που αποκλείςκθκαν από τθν περαιτζρω ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό
επιςτρζφονται. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127
του ν. 4412/2016.

XIX.

ΕΝΣΑΕΙ
1. ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο φορζα. Για τθν άςκθςθ
ζνςταςθσ κατά τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, θ ζνςταςθ
υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν.
2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων), θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10)
θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ
ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν
κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ
ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
δθλαδι εβδομιντα εννζα ευρϊ (79,00€). Σο παράβολο αυτό αποτελεί
δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
3. Οι ανωτζρω ενςτάςεισ κατατίκενται αυτοπροςϊπωσ ι δια του νομίμου
εκπροςϊπου του ενιςταμζνου ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

XX.

ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ φμβαςθσ.
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει, εντόσ τθσ ωσ άνω ίδιασ
προκεςμίασ και προκειμζνου να υπογραφεί θ ςχετικι φμβαςθ, ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, που εκδίδονται ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όλων των παρακάτω
δικαιολογθτικϊν:
α) Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου ι ΓΕΜΘ με το οποίο κα
πιςτοποιείται θ εγγραφι του ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που κα
ζχει ιςχφ τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
β) Φορολογικι ενθμερότθτα από τθν αρμόδια Εφορία ι θλεκτρονικά από το
Taxisnet, ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ κατά
τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
γ) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το
οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ ςε
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αςφαλιςτικά ταμεία κφριασ και επικουρικισ

αςφάλιςθσ για όλουσ τουσ
απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςι του με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ

3. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αρνείται να υπογράψει τθ φμβαςθ ι δεν
προςζρχεται να τθν υπογράψει εντόσ τθσ ταχκείςασ από τθν Ανακζτουςα
Αρχι προκεςμίασ ι δεν υποβάλλει, πριν τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, τα
απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τότε το Αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, με απόφαςι του και φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, κα τον κθρφξει υποχρεωτικά ζκπτωτο, εφαρμόηοντασ
αναλόγωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 103 του ν. 4412/2016.
4. ε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ
τοφτο θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ
τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται θ
φμβαςθ.
XXI.

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
1. Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ κα κλθκεί να κατακζςει
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ ίςου με το 5% τησ
ςυνολικήσ ςυμβατικήσ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α..
2. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του
Ε.Ο.Χ. ι ςε κράτοσ-μζροσ τθσ Δ (υμφωνίασ περί Δθμοςίων υμβάςεων)
και ζχει το δικαίωμα ζκδοςθσ Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Μπορεί, επίςθσ, να εκδοκεί από το Ε.Σ.Α.Α. –
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο
Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που
λιγουν κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφουν μετά τθν λιξθ τουσ
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ Ανάδοχο. Θ ωσ άνω Εγγυθτικι Επιςτολι
ςυντάςςεται ςτα Ελλθνικά ι ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςι τθσ ςτθν
Ελλθνικι.
3. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα
ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν
Ανακζτουςα Αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και
τθν διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ και ββ) ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ
και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ
τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ
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πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ και ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
4. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δίνεται προσ κάλυψθ τθσ ευκφνθσ
του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εμπρόκεςμθ και κατά
τουσ ςυμφωνθκζντεσ όρουσ καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του
ανατίκενται με τθν παροφςα.
5. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ του Αναδόχου επιςτρζφεται ςε
αυτόν μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του
Ζργου. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
6. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα κα ορίηει.
7. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου.
XXII.

ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Θ φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
2. ε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν
ερμθνεία, τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ φμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι
και ο Ανάδοχοσ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθν εξϊδικθ επίλυςι
τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν
θκϊν.
3. Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα
ανωτζρω οριηόμενα, αρμόδια είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν.

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενημζρωςησ & Επικοινωνίασ

Ελευκζριοσ Κρζτςοσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ι. ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
τθν διετι ςυντιρθςθ των ωσ άνω κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων περιλαμβάνονται οι
εξισ εργαςίεσ:
Α. για τα κλιματιςτικά του κτηρίου τησ Γ.Γ.Ε.Ε.
1.
2.
3.
4.
5.

Καζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ (αλά ηξίκελν)
Φεκηθόο θαζαξηζκόο ζηνηρείσλ (αλά εμάκελν)
Λίπαλζε ειεθηξνθηλεηήξσλ (αλά εμάκελν)
Καζαξηζκόο ζθάθεο ζπκππθλσκάησλ (αλά εμάκελν)
Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο (αλά ηξίκελν)

Β. για τα κλιματιςτικά ςτο computer room, τφπου close control
Θ ςυντιρθςθ κα πραγματοποιείται μθνιαίωσ από Ιοφνιο ζωσ και Αφγουςτο και ανά
δίμθνο από επτζμβριο ζωσ και Μάιο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Καζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ (θαη αληηθαηάζηαζε εθόζνλ απαηηείηαη)
Καζαξηζκόο εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ζηνηρείσλ
Καζαξηζκόο ζθάθεο ζπκππθλσκάησλ
Έιεγρνο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ ζπλδέζεσλ
Έιεγρνο ειεθηξνθηλεηήξσλ
Έιεγρνο πηέζεσλ θαη ηπρόλ δηαξξνήο ςπθηηθνύ πγξνύ
Έιεγρνο ηνπ θάδνπ πγξαληή (θαη αληηθαηάζηαζε εθόζνλ απαηηείηαη)
Γεληθό έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο

Γ. για τισ αερόψυκτεσ ψυκτικζσ μονάδεσ του κτηρίου τησ Γ.Γ.Ε.Ε.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Έιεγρνο δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ
Μέηξεζε πηέζεσλ αλαξξνθήζεσο θαη θαηαζιίςεσο αλά θύθισκα
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ακπεξνκέηξεζε ζπκπηεζηώλ
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ακπεξνκέηξεζε αλεκηζηήξσλ ζπκππθλσηή
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εθηνλσηηθώλ βαιβίδσλ
Καζαξηζκόο θαη ζύζθηγμε ζπλδέζεσλ ειεθηξηθνύ πίλαθα
Πιύζηκν κε ρεκηθό πγξό θαη αληιία λεξνύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπκππθλσηή
Εθθίλεζε θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο

Θ ςυντιρθςθ περιλαμβάνει και τυχόν εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για τθν
αντικατάςταςθ υλικϊν για τθν προςταςία των εν λόγω μθχανθμάτων (πχ. Κάλυψθ
αεραγωγϊν, αντικατάςταςθ θλεκτροβανϊν (απλϊν και θλεκτρονικϊν) κ.λ.π.).
Σο κόςτοσ των ανταλλακτικϊν, ψυκτικοφ μζςου και υλικϊν (εκτόσ των χθμικϊν
κακαριςτικϊν), κακϊσ και φίλτρων, προφίλτρων, ςακκόφιλτρων και κάδων
υγραντϊν, κατά τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν κα επιβαρφνει τθν Ανακζτουςα
Αρχι.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει κάκε φορά ενυπόγραφθ αναφορά των
εργαςιϊν που πραγματοποιεί και του χρόνου πραγματοποίθςθσ τουσ.
ε περίπτωςθ ζκτακτθσ κλιςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επζμβει εντόσ τριϊν 24
ωρϊν από τθν κλιςθ τθσ Τπθρεςίασ, υπολογιηόμενων με βάςθ τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ.
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ε περίπτωςθ βλάβθσ, θ οποία δεν οφείλεται ςε κακι ςυντιρθςθ, το κόςτοσ των
ανταλλακτικϊν κα βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι και οι εργαςίεσ αποκατάςταςισ
τθσ κα χρεϊνονται απολογιςτικά:
1. Εάλ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, πέξα από ηηο ςπθηηθέο κνλάδεο ηνπ θηηξίνπ
ηεο ΓΓΕΕ, δελ μεπεξλά ηηο δύν (2) ώξεο απαζρόιεζεο ησλ ηερληθώλ ηεο
Αλαδόρνπ εηαηξείαο ηόηε ε εξγαζία ζα παξέρεηαη δσξεάλ.
2. Εάλ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απαηηήζεη απαζρόιεζε ησλ ηερληθώλ πέξαλ
ηνπ αλσηέξσ δίσξνπ γηα όιεο ηηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο ηόηε ε ρξέσζε ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 50,00€ + ΦΠΑ ανά ώρα.
Τν ίδην πνζό ζα ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο βιάβεο ζηνπο
αεξόςπθηνπο ςύθηεο λεξνύ ηνπ θηεξίνπ ηεο ΓΓΕΕ, ρσξίο όκσο ηε ρξήζε ηνπ
αξρηθνύ δσξεάλ δίσξνπ.
3. Σε πεξίπησζε άζθνπεο κεηάβαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ηεο Αλαδόρνπ εηαηξείαο ζα
ππάξρεη ρξέσζε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 50,00€ + ΦΠΑ.
4. Εάλ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απαηηήζεη ηε κεηάβαζε ηνπ κεραλήκαηνο
ζηελ έδξα ηεο Αλαδόρνπ εηαηξείαο ηόηε ζα ρξεώλνληαη κόλν ηα κεηαθνξηθά,
ην θόζηνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 44,00€ + ΦΠΑ.
5. Οη έθηαθηεο βιάβεο ζα αληηκεησπίδνληαη θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπλεξγείνπ ηεο Αλαδόρνπ εηαηξείαο, ήηνη 08:00 π.κ. – 17:00 κ.κ.
6. Γηα ηηο εξγαζίεο εθηόο σξαξίνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζα ππάξρεη επηβάξπλζε
40% ζηηο αλσηέξσ ρξεώζεηο.
ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
FAN COIL
ΙΟΓΕΙΟ: Σεμάχια 2
ΟΡΟΦΟ 1οσ: Σεμάχια 28
ΟΡΟΦΟ 2οσ: Σεμάχια 41
ΟΡΟΦΟ 3οσ: Σεμάχια 43
ΟΡΟΦΟ 4οσ: Σεμάχια 39
ΟΡΟΦΟ 5οσ: Σεμάχια 49
ΟΡΟΦΟ 6οσ: Σεμάχια 34
φνολο Σεμαχίων: 236
SPLIT
ΙΟΓΕΙΟ: Σεμάχια 10
ΟΡΟΦΟ 1οσ: Σεμάχια 3
ΟΡΟΦΟ 2οσ: Σεμάχια 0
ΟΡΟΦΟ 3οσ: Σεμάχια 0
το Computer Service Room 3 τεμάχια κλιματιςτικϊν κλειςτοφ τφπου (CLOSE
CONTROL)
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ΟΡΟΦΟ 4οσ: Σεμάχια 0
ΟΡΟΦΟ 5οσ: Σεμάχια 0
ΟΡΟΦΟ 6οσ: Σεμάχια 0
1ο ΤΠΟΓΕΙΟ: Σεμάχια 3
2ο ΤΠΟΓΕΙΟ: Σεμάχια 0
3ο ΤΠΟΓΕΙΟ: Σεμάχια 1 (Καταφφγιο)
φνολο τεμαχίων: 20
ΨΤΚΣΕ (Σαράτςα)
Ψφκτθσ Νο 4 (6ου Ορόφου, Σαράτςα) Ψ4= 110 kw
Ψφκτθσ Νο 1, Ψφκτθσ Νο 2, Ψφκτθσ Νο 3 (Τπόλοιπο Κτιριο, Σαράτςα)
Ψ1, Ψ2, Ψ3=3*500 kw=1500kw
φνολο τεμαχίων: 4
ΚΕΝΣΡΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ (ΚΚΜ)
1Ο ΤΠΟΓΕΙΟ: ΚΚΜ1,ΚΚΜ2,ΚΚΜ3,ΚΚΜ4,ΚΚΜ5,ΚΚΜ8
ΣΑΡΑΣΑ: ΚΚΜ6,ΚΚΜ7,ΚΚΜ9
φνολο τεμαχίων: 9

