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ΗΔΛΑ: Απόταρη μαςαίχρηπ και μέα ποόρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ςημ
παοξυή σπηοεριώμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ μέρχμ πσοξποξρςαρίαπ
ςηπ Δθμικήπ υξλήπ Δημόριαπ Τγείαπ.

Έυξμςαπ σπόφη :
1.
Σιπ διαςάνειπ όπχπ ιρυύξσμ :
1.1. ςξσ Μ. 2194/1994 (ΤΔΙ 34 Α), άοθοξ 3 «Οεοί μεςαςοξπήπ ςηπ ΔΡΔΣ ρε
Μ.Ο.Δ.Δ.» ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Μ.2920/2001(ΤΔΙ 131 Α), άοθοξ 15
παο. 5,
1.2. ςξσ Μ. 3861/2010 (ΥΔΙ 112 Α) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική
αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και
ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ ¨Οοϊγοαμμα Διαϋγεια¨ και άλλεπ
διαςάνειπ»,
1.3. ςξσ Μ.4013/2011 (ΥΔΙ 204 Α), άοθοξ 4 «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ
Ρσμβάρεχμ - Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Μ. 3588/2007
(πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) - Οοξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ
διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει,
1.4. ςξσ Μ.4172/2013 (ΤΔΙ 167 Α), «Τξοξλξγία ειρξδήμαςξπ, επείγξμςα μέςοα
εταομξγήπ ςξσ μ. 4046/2012, ςξσ μ. 4093/2012 και ςξσ μ. 4127/2013 και άλλεπ
διαςάνειπ»,
1.5. ςξσ Μ. 4524/2014 (ΤΔΙ 85 Α), «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ ελλημικήπ
ξικξμξμίαπ ρςξ πλαίριξ εταομξγήπ ςξσ Μ.4046/2012 και άλλεπ διαςάνειπ»,
1.6. ςξσ Μ. 4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α), «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και
επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ
διαςάνειπ» ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Μ.4412/2016, άοθοξ 377,
1.7. ςξσ Μ.4281/2014 (ΤΔΙ 160 Α), άοθοα 134 έχπ 138,139, 157 και ςηπ
παοαγοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 201, «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ ελλημικήπ
ξικξμξμίαπ, ξογαμχςικά θέμαςα Σπξσογείξσ Ξικξμξμικόμ και άλλεπ διαςάνειπ»,
1.8. ςξσ Μ. 4286/2014 (ΤΔΙ 194 Α), άοθοξ 13 «Γεμικέπ διαςάνειπ για ςη δημιξσογία
ρσρςήμαςξπ αμξιβόμ μξρξκξμείχμ - ρϋρςαρη και καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοείαπ με
ςημ επχμσμία «Δςαιοεία ρσρςήμαςξπ αμξιβόμ μξρξκξμείχμ αμόμσμη εςαιοεία» Οοξραομξγή ρςξ Δθμικϊ Δίκαιξ ςηπ Ξδηγίαπ 2012/39/ΔΔ ςηπ επιςοξπήπ ςηπ
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26ηπ Μξεμβοίξσ 2012 για ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2006/17/ΔΙ και λξιπέπ
διαςάνειπ», ϊπχπ ιρυϋει με ςξ άοθοξ 74 ςξσ Μ. 4445/2016 (ΤΔΙ 236Α),
«Δθμικϊπ Ληυαμιρμϊπ Ρσμςξμιρμξϋ, Οαοακξλξϋθηρηπ και Ανιξλϊγηρηπ ςχμ
Οξλιςικόμ Ιξιμχμικήπ Έμςανηπ και Ιξιμχμικήπ Ρσμξυήπ, οσθμίρειπ για ςημ
κξιμχμική αλληλεγγϋη και εταομξρςικέπ διαςάνειπ ςξσ μ. 4387/2016 (Α΄ 85)
και άλλεπ διαςάνειπ και ςξ άοθοξ 32 ςξσ Π.Δ. 121/17 (ΥΔΙ 148 Α).
1.9. ςξσ Μ.4412/2016 (ΤΔΙ 147 Α) «Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και
Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)»,
1.10. ςξσ Π.Δ. 1233/1981 (ΥΔΙ 306 Α ) «Οεοί ξογαμόρεχπ και λειςξσογίαπ ςηπ
Σ.Ρ.Α»,
1.11. ςξσ Π.Δ. 80/2016 (ΥΔΙ 194 Α) «Οεοί αμαλήφεχμ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ
διαςάκςεπ».
1.12. ςξσ Π.Δ. 121/17 (ΥΔΙ 148 Α) «Ξογαμιρμϊπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ».
2. Σιπ απξτάρειπ :
2.1. ςημ αοιθ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΤΔΙ 431 Β) απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ
Ξικξμξμικόμ «Ιαθξοιρμϊπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςχμ δαπαμόμ ςξσ δημξρίξσ
για ποξμήθειεπ και εογαρίεπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει,
2.2. ςημ αοιθ. Ο1/2380/18-12-2012 (ΤΔΙ 3400 Β) ΙΣΑ ςχμ Σπξσογόμ
Ξικξμξμικόμ, Δθμικήπ Άμσμαπ, Δρχςεοικόμ, Διξικηςικήπ Λεςαοοϋθμιρηπ και
Ζλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ, Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Σπξδξμόμ
Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ, Σγείαπ, Δημϊριαπ άνηπ και Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη,
Μασςιλίαπ και Αιγαίξσ «Πϋθμιρη ςχμ ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και
διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ ςξσ
Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και
Δικςϋχμ»,
2.3. ςημ αοιθ. 5143/05-12-2014 (ΤΔΙ 3335 Β) ΣΑ ςξσ Αμαπληοχςή Σπξσογξϋ
Ξικξμξμικόμ «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, ςηπ διαδικαρίαπ
παοακοάςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ σπέο ςηπ Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ., καθόπ και
ςχμ λξιπόμ λεπςξμεοειόμ εταομξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 3, ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ
Μ. 4013/2011 (ΤΔΙ 204 Α) ϊπχπ ιρυϋει»,
2.4. ςημ αοιθ. ποχς. Α1α/47145/02-08-2017 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Διξοιρμϊπ Ιξρμήςξοξπ ρςημ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ» (ΑΔΑ:
7Α25465ΤΣΞ-ΠΗ6),
2.5. ςημ αοιθ. ποχς. Β1.α/ξικ. 93503/12-12-16 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Ιαςαμξμή πιρςόρεχμ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2017 ςξσ
Σπξσογείξσ Σγείαπ ρε επιμέοξσπ Ιχδικξϋπ Αοιθμξϋπ Δνϊδχμ (ΙΑΔ)»
(ΑΔΑ:ΦΚ5Δ465ΤΣΞ-83Φ),
2.6. ςημ αοιθμ. ποχς. 2/9647/ΔΟΓΙ/15-12-16 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Κξγιρςηοίξσ
ςξσ Ιοάςξσπ με θέμα «Διάθερη ςχμ πιρςόρεχμ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ
ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2017»(ΑΔΑ:ΩΛΙΥΖ-773)
2.7. ςημ αο. ποχς. Α1β/Γ.Ο. ξικ.97975/29-12-16 Ι.Σ.Α. «Λεςατξοά και καςαμξμή
ςχμ αομξδιξςήςχμ ςξσ αο. 69Γ ςξσ μ. 4270/2014 ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ
Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ. (ΤΔΙ
4464/Β/30-12-16),
2.8. ςημ απϊταρη ςξσ ρσλλϊγξσ ςχμ Ιαθηγηςόμ ςηπ ΔΡΔΣ (414/13-1-2017) πεοί
ενξσριξδϊςηρηπ Ιξρμήςξοα και Αμ. Ιξρμήςξοα για ςα ξικξμξμικά θέμαςα ςηπ
Δ.Ρ.Δ.Σ.
2.9. ςημ αοιθ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.166/24-01-2017 απϊταρη ςξσ Ιξρμήςξοα ςηπ ΔΡΔΣ
«Ρσγκοϊςηρη Δςήριχμ Δπιςοξπόμ: α) διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ
διαγχμιρμόμ, β) παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ ειδόμ σπηοεριόμ και
εκςέλερηπ εογαριόμ και γ) ανιξλϊγηρηπ εμρςάρεχμ και ποξρτσγόμ.» (ΑΔΑ:

2

ΑΔΑ: ΩΑ3Α465ΦΥΟ-3ΑΘ

65Ξ0465ΤΣΞ-ΑΩΕ),
ϊπχπ
ςοξπξπξιήθηκε
με
ςημ
αοιθ.
ΔΡΔΣ/ξικ.1549/15-05-2017 απϊταρη (ΑΔΑ:6ΗΓΗ465ΤΣΞ-ΡΖΔ).

ποχς.

2.10. ημ αοιθ. ποχς. Β1.α/ξικ. 6179/27-01-2017 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Ιαςαμξμή κξιμόμ πιρςόρεχμ ςχμ τξοέχμ 110 και 210 ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ
ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2017»
2.11. ςημ αοιθ. ποχς. 2/5834/7-2-2017 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Κξγιρςηοίξσ ςξσ
Ιοάςξσπ, με θέμα: «Λεςαβξλέπ εκςελξϋμεμξσ ποξωπξλξγιρμξϋ».
2.12. ςημ με αοιθμ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.1503/09-05-2017 «Έγκοιρη ρκξπιμϊςηςαπ για
ςιπ εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ μέρχμ πσοξποξρςαρίαπ ςηπ
Δθμικήπ
Ρυξλήπ
Δημϊριαπ
Σγείαπ.»
(ΑΔΑ:ΩΕΕΖ465ΤΣΞ-ΟΔΖ),
(ΑΔΑΛ:17REQ006156150)
2.13. ςημ με αοιθμ. ποχς. Β3α/37531/29.5.2017 απϊταρη ςηπ Διεϋθσμρηπ
Ξικξμξμικήπ Διαυείοιρηπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ με θέμα: «Αμάληφη
σπξυοέχρηπ και δέρμεσρη πίρςχρηπ πξρξϋ 4.000,00 εσοό απϊ ςξμ Τ. 210 Ι.Α.Δ 0851», η ξπξία καςαυχοήθηκε ρςξ βιβλίξ εγκοίρεχμ και εμςξλόμ
πληοχμήπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ με α/α 41183 (ΑΔΑ: 6897465ΤΣΞ-ΓΦΚ,
ΑΔΑΛ:17REQ006260000)
2.14. ςημ σπ’ αοιθμ. 419/07.06.2017 Απϊταρη ςηπ Ρσμεδοίαρηπ ςξσ Ρσλλϊγξσ ςχμ
Ιαθηγηςόμ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. πεοί έγκοιρηπ ςηπ ποϊρκληρηπ εκδήλχρηπ
εμδιατέοξμςξπ για ςημ απεσθείαπ αμάθερη ςχμ εογαριόμ ρσμςήοηρηπ και
επιρκεσήπ ςχμ μέρχμ πσοξποξρςαρίαπ ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ,
ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ δαπάμηπ 4.000,00€ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ),
ρε βάοξπ ςξσ ΙΑΔ 0851 Τ210.
2.15. ςημ με αοιθμ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.3277/20-09-2017 «Οοϊρκληρη εκδήλχρηπ
εμδιατέοξμςξπ για ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ
μέρχμ
πσοξποξρςαρίαπ
ςηπ
Δθμικήπ
Ρυξλήπ
Δημϊριαπ
Σγείαπ
(ΑΔΑ:6Ο35465ΤΣΞ-ΦΖΩ).
2.16. ξ με αο. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.3701/09-10-2017 διαβιβαρςικϊ με ρσμημμέμξ ςξ απϊ
06/10/2017 Οοακςικϊ ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ.

3. ξ γεγξμϊπ ϊςι, η ρσμξλική δαπάμη αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ ςερράοχμ υιλιάδχμ
εσοό (4.000,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΤΟΑ και θα καλστθεί απϊ ςιπ
πιρςόρειπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ, έςξσπ 2017 και
ρσγκεκοιμέμα ςξμ Τ 210 ΙΑΔ 0851.
4. ημ αμάγκη ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ μέρχμ πσοξποξρςαρίαπ ςηπ Δθμικήπ
Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ.

ΑΠΟΥΑΘΕΟΤΛΔ
A. ημ μαςαίχρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ αμχςέοχ (2.15) αματεοϊμεμηπ ρυεςικήπ
ποϊρκληρηπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ (αοιθμ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.3277/20-09-2017,
ΑΔΑ: 6Ο35465ΤΣΞ-ΦΖΩ) καθόπ η διαδικαρία απέβη άγξμη λϊγχ μη σπξβξλήπ
ποξρτξοάπ ρϋμτχμα με ςo αματεοϊμεμξ 2.16 ρυεςικϊ Οοακςικϊ ςηπ Δπιςοξπήπ
Ανιξλϊγηρηπ.
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B. ημ μέα ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ςημ για ςημ παοξυή σπηοεριόμ
ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ μέρχμ πσοξποξρςαρίαπ, με ςη διαδικαρία ςηπ απεσθείαπ
αμάθερηπ,

ρσμξλικήπ

δαπάμηπ

έχπ

ςερράοχμ

υιλιάδχμ

εσοό

(4.000,00€)

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΤΟΑ.
Ζ δαπάμη θα βαοϋμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ Τ 210 ΙΑΔ 0851.

Ξι σπξφήτιξι ποέπει μα σπξβάλλξσμ ποξρτξοά για ςξ ρϋμξλξ ςχμ σπηοεριόμ. Ζ
αμάθερη θα γίμει ρςξμ σπξφήτιξ αμάδξυξ με ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική
άπξφη ποξρτξοά πξσ πληοξί ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ςξσπ ϊοξσπ, απξκλειρςικά
βάρει ςιμήπ (υαμηλϊςεοη ςιμή).
Σπξβξλή εμαλλακςικόμ ποξρτξοόμ δεμ επιςοέπεςαι.

Α2. Κόγξι Απξκλειρμξύ
Ιάθε σπξφήτιξπ απξκλείεςαι απϊ ςη διαδικαρία αμάθερηπ, βάρει ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ
Μ.4412/2016, ετϊρξμ:
σπάουει ειπ βάοξπ ςξσ ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ
ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ ςηπ παο.1, άοθοξ 73 ςξσ Μ.4412/2016. Ρσμμεςξυή ρε
εγκληςική ξογάμχρη, δχοξδξκία, απάςη, ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα
ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, μξµιµξπξίηρη ερϊδχμ απϊ
παοάμξµεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, παιδική εογαρία
και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ.
έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή
ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ,
για λϊγξσπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ατεοεγγσϊςηςα, ρϋγκοξσρη ρσμτεοϊμςχμ ή
επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ϊπχπ:
o

αθέςηρη ςχμ ιρυσξσρόμ σπξυοεόρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παο. 2
ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ Μ.4412/2016 (διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ,
κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ), ή διάποανη ρξβαοξϋ
επαγγελμαςικξϋ παοαπςόμαςξπ ή επίδεινη ρξβαοήπ πλημμέλειαπ.

o

ςέλερη σπϊ πςόυεσρη ή έυει σπαγχγή ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ
εκκαθάοιρηπ ή αμαγκαρςικήπ διαυείοιρηπ απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ
δικαρςήοιξ ή σπαγχγή ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή
αμαρςξλή ςχμ επιυειοημαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ή εάμ βοίρκεςαι ρε
ξπξιαδήπξςε

αμάλξγη

καςάρςαρη

ποξκϋπςξσρα

διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ.
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o

Ρϋμαφη ρσμτχμιόμ με ρςϊυξ ςημ ρςοέβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξϋ και
επιοοξήπ με αθέμιςξ ςοϊπξ ςηπ διαδικαρίαπ.

o

εάμ ρσμςοέυει καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ
μ. 4412/2016, η ξπξία δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί απξςελερμαςικά με
άλλα, λιγϊςεοα παοεμβαςικά, μέρα.

Β. ΙΑΣΑΡΣΘΖ - ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΚΖ ΠΡΟΥΟΡΩΜ -ΙΑΣΑΙΤΡΩΖ
Ιαςϊπιμ ςχμ αμχςέοχ, καλείρςε μα σπξβάλλεςε ςημ ποξρτξοά ραπ, έχπ ςημ Δεσςέοα,
23 Οκςχβοίξσ 2017 και ώοα 13:30 ρςημ Σπηοερία Γεμικξϋ Οοχςξκϊλλξσ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ.
(Κ. Αλενάμδοαπ 196, Ι 115 21, Αθήμα, 1ξπ ϊοξτξπ), ρε έμα κλειρςϊ τάκελξ με ςημ
έμδεινη «Εκδήλωση εμδιαφέρομτος για τημ αμάθεση υπηρεσιώμ συμτήρησης και
επισκευής τωμ μέσωμ πυροπροστασίας της Εθμικής Σχολής Δημόσιας Υγείας».
Ξ τάκελξπ ςηπ ποξρτξοάπ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ αίςηρη ρσμμεςξυήπ ποξπ ςημ
Αμαθέςξσρα Αουή (ΔΡΔΣ), η ξπξία καςαςίθεςαι εκςόπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ ποξρτξοάπ,
ποξκειμέμξσ μα ποχςξκξλληθεί απϊ ςξ Γεμικϊ Οοχςϊκξλλξ, ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα
ςξσ Παοαοςήμαςξπ Γ. Ζ αίςηρη ποέπει μα σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ςξσ
ποξρτέοξμςξπ.
Ξ τάκελξπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα καςαςεθεί ασςξποξρόπχπ ή με ειδικά ποξπ ςξϋςξ
ενξσριξδξςημέμξ εκποϊρχπϊ ρςξ γοατείξ ποχςξκϊλλξσ ςηπ ΔΡΔΣ ή μα απξρςαλεί
ςαυσδοξμικά, με ρσρςημέμη επιρςξλή ή Courier ή ξπξιξδήπξςε άλλξ ςοϊπξ, ρςημ χπ
άμχ διεϋθσμρη. Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ςαυσδοξμικήπ απξρςξλήπ, η Σπηοερία ξσδεμία
εσθϋμη τέοει για ςξμ υοϊμξ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ τακέλχμ ποξρτξοάπ πξσ θα
απξρςαλξϋμ.
Οοξρτξοέπ πξσ θα καςαςίθεμςαι μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία και όοα, θα είμαι
εκποϊθερμεπ και θα επιρςοέτξμςαι υχοίπ μα απξρτοαγιρθξϋμ ατξϋ απξοοιτθξϋμ χπ
μη καμξμικέπ απϊ ςημ επιςοξπή διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.
Οοξρτξοέπ πξσ σπξβάλλξμςαι αμξικςέπ δεμ γίμξμςαι απξδεκςέπ και απξοοίπςξμςαι. Ξι
ποξρτξοέπ ποέπει μα έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ Δλλημική γλόρρα (με εναίοερη ςξσπ
ςευμικξϋπ ϊοξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ ποξρτξοά και μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι ρςημ
Αγγλική γλόρρα). Μα είμαι δακςσλξγοατημέμεπ και μα μη τέοξσμ νέρμαςα, παοάςσπεπ
διξοθόρειπ, ρβηρίμαςα, διαγοατέπ, ποξρθήκεπ, κλπ.
Ξ εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ κσοίχπ τάκελξπ κάθε ποξρτξοάπ ποέπει απαοαίςηςα μα τέοει
ςημ ΔΟΩΜΣΛΘΑ και ςη ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ςξσ ποξρτέοξμςξπ Διαγχμιζϊμεμξσ και μα αμαγοάτει
εσκοιμόπ ςιπ ακϊλξσθεπ εμδείνειπ :
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•

ημ λένη «ΟΠΞΡΤΞΠΑ»

•

ξμ ςίςλξ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ «ΔΗΜΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΣΓΔΘΑΡ (ΔΡΔΣ)»

•

ημ διεϋθσμρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ «Κ. ΑΚΔΝΑΜΔΠΑΡ 196, ΑΗΖΜΑ, .Ι. 11521»

•

ξμ πλήοη ςίςλξ ςηπ Οοϊρκληρηπ και ςξμ αοιθμϊ ποχς. ασςήπ.
ημ ημεοξμημία διεμέογειαπ.

•

α ρςξιυεία επικξιμχμίαπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ ήςξι ςημ επχμσμία, ςημ διεϋθσμρη, ςξμ
αοιθμϊ, ςηλετόμξσ, ςξμ αοιθμϊ ςηλεξμξιξςσπίαπ (fax) και ςημ ηλεκςοξμική ςξσ
διεϋθσμρη (e-mail).

Ο εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ κσοίχπ τάκελξπ ςηπ ποξρτξοάπ ποέπει απαοαίςηςα μα
πεοιλαμβάμει επί πξιμή απξκλειρμξύ:
1. Σευμική Ποξρτξοά, η ξπξία θα ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και
ςξσπ ειδικξϋπ ϊοξσπ ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι ρςημ παοξϋρα ποϊρκληρη.
2. Τπεύθσμη Δήλχρη ςηπ παο.4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α΄ 75) ϊπχπ
εκάρςξςε ιρυϋει και δεμ απαιςείςαι βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ απϊ
αομϊδια διξικηςική αουή ή ςα ΙΔΟ, ρϋμτχμα με ςξμ Μ.4250/2014 ΤΔΙ 74Α, ρςημ
ξπξία:
α) μα αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςξμ ξπξίξ ρσμμεςέυξσμ.
β) μα δηλόμεςαι ϊςι ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ έλαβε γμόρη ςχμ γεμικόμ και ειδικόμ
ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ ποϊρκληρηπ και ςξσπ απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα.
γ) παοαιςείςαι απϊ κάθε δικαίχμα απξζημίχρηπ, για ςημ ξπξιαδήπξςε απϊταρη ςηπ
Αμαθέςξσραπ Αουήπ για αμαβξλή, μαςαίχρη ή ακϋοχρη ςξσ διαγχμιρµξϋ.
Ζ απαιςξϋμεμη καςά ςα άμχ σπεϋθσμη δήλχρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ μϊμιμξ
εκποϊρχπξ και διαυειοιρςή ςηπ εςαιοείαπ (δηλ. απϊ τσρικϊ ποϊρχπξ ςξ ξπξίξ
ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ εκποξρχπεί και δερμεϋει ςημ εςαιοεία) ή ποϊρχπξ
ειδικόπ ενξσριξδξςημέμξ.
3. Οικξμξμική Ποξρτξοά (ρε κλειρςό σπξτάκελξ), ϊπξσ θα ποξρδιξοίζεςαι με
ρατήμεια ςξ κϊρςξπ ςχμ σπηοεριόμ ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ
ποξρτξοάπ ςξσ Παοαοςήμαςξπ Β. H ανιξλϊγηρη και η καςακϋοχρη ςχμ ποξρτξοόμ
θα γίμει για ςξ ρϋμξλξ ςχμ σπηοεριόμ, με κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςη υαμηλϊςεοη
ςιμή.
Ρημειόμεςαι ϊςι ξι ςιμέπ θα ποέπει μα δίμξμςαι ρε ΔΣΠΩ, έχπ δϋξ δεκαδικά φητία.
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4. Αμςίγοατξ πιρςξπξιηςικξϋ διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ ISO 9001 ρυεςικϊ με ςξ
αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ποϊρκληρηπ , ρε ιρυϋ.
5. Αμςίγοατξ πιρςξπξιηςικξϋ σγείαπ και αρτάλειαπ ρςημ εογαρία ISO 18001, ρε ιρυϋ.
6. Αμςίγοατξ Οιρςξπξιηςικξϋ ρσρςήμαςξπ πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ ISO 14001 ρε
ιρυϋ.

Ζ απξρτοάγιρη ςηπ ποξρτξοάπ θα ποαγμαςξπξιηθεί ςημ Σοίςη, 24 Οκςχβοίξσ 2017
και ώοα 11:30 ρςημ Αίθξσρα ςηπ Ιξρμηςείαπ ςηπ Δ.Ρ.Δ.Σ. (Κ. Αλενάμδοαπ 196, Αθήμα,
1ξπ

ϊοξτξπ)

απϊ

ςημ

αομϊδια

Δπιςοξπή

διεμέογειαπ

και

ανιξλϊγηρηπ

ςχμ

απξςελερμάςχμ ςχμ διαγχμιρμόμ και ςχμ διαδικαριόμ διαποαγμάςεσρηπ, πξσ ξοίρςηκε
με ςημ σπ. αοιθ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.166/24.01.2017 ρυεςική απϊταρη (ΑΔΑ: 65O0465ΤΣΞΑΩΕ) ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοιθ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.1549/15-05-2017 απϊταρη
(ΑΔΑ:6ΗΓΗ465ΤΣΞ-ΡΖΔ).
Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα ιρυϋξσμ για εμεμήμςα (90) ημέοεπ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Αϋνηρη ςχμ ςιμόμ απϊ ςσυϊμ λάθη και παοαλείφειπ απϊ
ςημ πλεσοά ςξσ Αμαδϊυξσ δεμ γίμξμςαι απξδεκςέπ.
Ρςημ ανιξλϊγηρη ςξσ διαγχμιρμξϋ θα ανιξλξγηθξϋμ μϊμξ ξι ποξρτξοέπ πξσ έυξσμ
ρσμςαυθεί και σπξβληθεί, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςα ρυεςικά κετάλαια ςηπ
παοξϋραπ ποϊρκληρηπ.
Ηα κοίμξμςαι χπ απαοάδεκςεπ και θα απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ πξσ:
δεμ δίμξσμ ςιμή ρε εσοό ή είμαι αϊοιρςεπ ή δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η
ποξρτεοϊμεμη ςιμή.
πεοιέυξσμ ςιμή ρε ρσμάλλαγμα ή με οήςοα ρσμαλλάγμαςξπ ή θέςξσμ ϊοξ
αμαποξραομξγήπ.
η ξικξμξμική ποξρτξοά σπεοβαίμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ ποϊρκληρηπ.
δεμ ρσμμξοτόμξμςαι με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ςξσπ ϊοξσπ ςηπ
ποϊρκληρηπ.
δεμ σπξβληθξϋμ ςα απαοαίςηςα έγγοατα και πιρςξπξιηςικά.
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Τπξβξλή ποξρτξοάπ από Έμχρη/Ιξιμξποανία
Ζ κξιμή ποξρτξοά σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά, είςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ σπξφήτιξσπ
αμαδϊυξσπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη, είςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ ενξσριξδξςημέμξ με
ρσμβξλαιξγοατική ποάνη. Ρςημ ποξρτξοά απαοαιςήςχπ ποέπει μα ποξρδιξοίζεςαι η
έκςαρη και ςξ είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ ςχμ σπξφήτιχμ
αμαδϊυχμ. Λε ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ, κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ εσθϋμεςαι ειπ
ξλϊκληοξ.
Δάμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Έμχρη/Ιξιμξποανία ξτείλει επιπλέξμ:
ϊλα ςα αμχςέοχ δικαιξλξγηςικά ποέπει μα σπξβάλλξμςαι για κάθε μέλξπ ςηπ
Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη.
Οοάνη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ κάθε Λέλξσπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ απϊ ςξ
ξπξίξ μα ποξκϋπςει η έγκοιρη ςξσ για ςη ρσμμεςξυή ςξσ Λέλξσπ ρςημ Έμχρη/
Ιξιμξποανία, και ρςξ Διαγχμιρμϊ.
Σπεϋθσμη Δήλχρη κάθε μέλξσπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ με ςημ ξπξία
δερμεϋξμςαι ϊςι θα ρσρςήρξσμ ςημ Ιξιμξποανία, ετϊρξμ η ρϋμβαρη αμαςεθεί ρςη
ρσγκεκοιμέμη Έμχρη ρςημ ξπξία αμαγοάτεςαι και ξοιξθεςείςαι ςξ μέοξπ ςξσ
Έογξσ πξσ θα αμαλάβει κάθε Λέλξπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ ρςξ ρϋμξλξ ςηπ
Οοξρτξοάπ, ρςημ ξπξία δηλόμεςαι έμα Λέλξπ χπ σπεϋθσμξ για ςξ ρσμςξμιρμϊ
και ςη διξίκηρη ϊλχμ ςχμ Λελόμ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ, ρςημ ξπξία ςα μέλη
δηλόμξσμ απϊ κξιμξϋ ϊςι θα αμαλάβξσμ ειπ ξλϊκληοξ ςημ εσθϋμη για ςημ
εκπλήοχρη ςξσ Έογξσ και με ςημ ξπξία δερμεϋξμςαι ϊςι θα ξοίρξσμ με
ρσμβξλαιξγοατική ποάνη, ςημ ξπξία θα ποξρκξμίρξσμ μαζί με ςα σπϊλξιπα
δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ, ςημ εκποξρόπηρη ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ και
ςχμ μελόμ ςηπ έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ξι εμ λϊγχ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ
είςε θα είμαι φητιακά σπξγεγοαμμέμεπ, είςε θα τέοξσμ βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ
ςηπ σπξγοατήπ.

Γ. ΥΤΘΙΟ ΑΜΣΘΙΔΘΛΔΜΟ – ΣΔΦΜΘΙΔ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΥΔ

Η εγκατάςταςθ των μζςων πυροπροςταςίασ περιλαμβάνει το πυροςβεςτικό
ςυγκρότθμα, το δίκτυο πυρόςβεςθσ, τισ πυροςβεςτικζσ φωλιζσ, τθ δεξαμενι
πυρόςβεςθσ κακώσ και το ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ και τισ πυράντοχεσ κφρεσ.
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Το πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα αποτελείται από δφο θλεκτροκίνθτεσ αντλίεσ και μία
θλεκτροκίνθτθ αντλία διαφυγών - jokey όπωσ και όλα τα απαραίτθτα όργανα,
αυτοματιςμοφσ κλπ. για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του.
Το αντλθτικό ςυγκρότθμα τροφοδοτεί το ςυλλζκτθ πυρόςβεςθσ, από τον οποίο εκκινοφν
τζςςερισ (4) κλάδοι προσ τα δίκτυα Πυροςβεςτικών Φωλιών ςτα κτίρια του
ςυγκροτιματοσ. Στα κτίρια όπου υπάρχουν sprinklers, υπάρχουν ξεχωριςτζσ
κατακόρυφεσ ςτιλεσ τροφοδοςίασ τουσ, που ςυνδζονται με το υπόλοιπο δίκτυο
πυρόςβεςθσ μζςω μειωτών πίεςθσ. Στο δίκτυο περιλαμβάνονται 21 πυροςβεςτικζσ
φωλιζσ.
Το ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ τθσ ΕΣΔΥ είναι ςυμβατικοφ
τφπου και περιλαμβάνει περίπου 240 ανιχνευτζσ, κατανεμθμζνουσ ςε 45 ηώνεσ, 40
μπουτόν χειροκίνθτθσ αναγγελίασ πυρκαγιάσ, 50 φάρο-ςειρινεσ, 104 φωτεινοφσ
επαναλιπτεσ και ζναν κεντρικό πίνακα πυρανίχνευςθσ.
Αναλυτικά οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι υποχρεώςεισ του αναδόχου αναφζρονται
ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α.

Δ. ΤΠΟΓΡΑΥΖ ΤΛΒΑΖ
Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίρει ποιμ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ςα κάςχθι
δικαιξλξγηςικά:
1. Πιρςξπξιηςικό Υξοξλξγικήπ Δμημεοόςηςαπ, ρε ιρυϋ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει
ϊςι ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ είμαι εμήμεοξπ χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ.
2. Πιρςξπξιηςικά Αρταλιρςικήπ Δμημεοόςηςαπ, ρε ιρυϋ, απϊ ςα ξπξία μα ποξκϋπςει
ϊςι ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ είμαι εμήμεοξπ χπ ποξπ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ
αρτάλιρηπ.
3. Αμςίγοατξ πξιμικξύ μηςοώξσ (έκδξρηπ μεςαγεμέρςεοηπ ςηπ ποόρκληρηπ
εμδιατέοξμςξπ). Ζ σπξυοέχρη ατξοά ιδίχπ:
α) ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ
εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.), ςξσπ διαυειοιρςέπ,
β) ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), ςξμ διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ, καθόπ
και ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ.
4. Απξδεικςικά έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ, ξικξμξμικξϋ τξοέα.
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α) Ρςιπ ΑΔ: Ιαςαρςαςικϊ και ΤΔΙ δημξριεϋρεχπ ασςξϋ ή κχδικξπξίηρη
Ιαςαρςαςικξϋ ετϊρξμ έυει σπξρςεί ςοξπξπξιήρειπ. (Δεμ απαιςείςαι ΤΔΙ αμ η αίςηρη
καςαυόοηρηπ ρςξ ΓΔΛΖ έγιμε απϊ 01/01/2015 και ετενήπ).
ελεσςαίξ Οοακςικϊ ςξσ Δ.Ρ. πεοί εκποξρχπήρεχπ και ςξ ρυεςικϊ ΤΔΙ ή
Οιρςξπξιηςικϊ Θρυϋξσραπ Δκποξρόπηρηπ απϊ ςξ ΓΔΛΖ.
β) Ρςιπ ΔΠΔ: Ιαςαρςαςικϊ και ΤΔΙ δημξριεϋρεχπ ασςξϋ ή κχδικξπξίηρη
Ιαςαρςαςικξϋ ετϊρξμ έυει σπξρςεί ςοξπξπξιήρειπ. (Δεμ απαιςείςαι ΤΔΙ αμ η αίςηρη
καςαυόοηρηπ ρςξ ΓΔΛΖ έγιμε απϊ 1/1/2015 και ετενήπ).
γ) Ρςιπ ΟΔ, ΔΔ, ΘΙΔ: Ιαςαρςαςικϊ ρσρςάρεχπ ή κχδικξπξίηρη Ιαςαρςαςικξϋ ετϊρξμ
έυει σπξρςεί ςοξπξπξιήρειπ..
δ) Ρςιπ Αςξμικέπ Δπιυειοήρειπ και Υσρικά Ποόρχπα: Βεβαίχρη έμαονηπ
επιςηδεϋμαςξπ/ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ απϊ ςημ ξικεία ΔΞΣ.
ε) Ρςημ πεοίπςχρη άλλχμ μξοτώμ εςαιοειώμ, ξπξιαδήπξςε μξμιμξπξιηςικά
έγγοατα ρϋρςαρηπ και εκποξρόπηρηπ απϊ ςα ξπξία μα ποξκϋπςει η μϊμιμη
λειςξσογία ςηπ εςαιοείαπ και ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξι ςξσ τξοέα πξσ έυξσμ δικαίχμα
μα δερμεϋξσμ με ςημ σπξγοατή ςξσπ. Για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα απαιςείςαι
ρσμμημέμη επίρημη μεςάτοαρη ασςόμ ρςημ Δλλημική Γλόρρα.
5. Οοϊρταςξ, Γεμικό Πιρςξπξιηςικό ςξσ Γεμικξύ Δμπξοικξύ Ληςοώξσ (ΓΔΛΖ) και
Πιρςξπξιηςικό εγγοατήπ ρςξ ξικείξ Δπιμεληςήοιξ ετϊρξμ απαιςείςαι η εγγοατή ρε
ασςϊ.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ- ΣΡΟΠΟ ΠΚΖΡΩΛΖ
Ξ ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ ςερράοχμ υιλιάδχμ εσοό
(4.000,00€) ρσμπεοιλαμβαμϊμεμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ Τ.Ο.Α. και θα βαοϋμει ςξμ
ςακςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ Τ 210 ΙΑΔ 0851 ξικξμξμικξϋ έςξσπ
2017.
Ζ πληοχμή θα γίμει ετάπαν με βάρη ςα μϊμιμα παοαρςαςικά ςιμξλϊγια, ςημ ξοιρςική
παοαλαβή ςχμ εογαριόμ απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή παοαλαβήπ και ςημ ποξρκϊμιρη
ςχμ μϊμιμχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ καςά ςξμ
υοϊμξ πληοχμήπ (άοθοξ 200 ςξσ Μ.4412/2016).
α αμαγκαία δικαιξλξγηςικά πληοχμήπ είμαι :
1.

Οοχςϊκξλλξ Ξοιρςικήπ Οαοαλαβήπ, ςξ ξπξίξ ρσμςάρρεςαι απϊ αομϊδια Δπιςοξπή
Οαοαλαβήπ ςηπ ΔΡΔΣ.

2.

ιμξλϊγια Οόληρηπ ςξσ αμαδϊυξσ.

3.

Σπεϋθσμη δήλχρη πεοί μη εκυόοηρηπ ςχμ ςιμξλξγίχμ και πεοί μη καςάρυερηπ
ςοαπεζικξϋ λξγαοιαρμξϋ πληοχμήπ.

4.

Βεβαίχρη αοιθμξϋ ΘΒΑΜ ςοαπεζικξϋ λξγαοιαρμξϋ ρςξμ ξπξίξ θα καςαςεθεί ςξ
αμςίςιμξ ςηπ πληοχμήπ, (τχςξςσπία ςξσ βιβλιαοίξσ είςε έγγοατξ ςηπ ςοάπεζαπ).

5.

Οιρςξπξιηςικϊ Τξοξλξγικήπ Δμημεοϊςηςαπ.
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6.

Οιρςξπξιηςικά Αρταλιρςικήπ Δμημεοϊςηςαπ.

7.

Ιάθε άλλξ δικαιξλξγηςικϊ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ
πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή.

Ζ αμξιβή ςξσ Αμαδϊυξσ θα σπϊκειςαι ρςιπ μϊμιμεπ κοαςήρειπ ρϋμτχμα με ςημ μξμξθερία ϊπχπ
ιρυϋει. Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με ςιπ καςχςέοχ κοαςήρειπ:
α) 0,06% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ.),

επ’ ασςξϋ Υαος/μξ 3%, και επ’ ασςξϋ 20% ειρτξοά σπέο ΞΓΑ,
β) παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ επί ςηπ καθαοήπ ανίαπ μεςά ςημ αταίοερη ςχμ κοαςήρεχμ
8%, ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία (άοθοξ 64 ςξσ μ.4172/2013).
γ) κοάςηρη 0,06% σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (άοθοξ 347
Μ.4412/2016) επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ (άοθοξ 350,
Μ.4412/2016).
δ) κάθε άλλη κοάςηρη πξσ ςσυϊμ θερμξθεςηθεί καςά ςη διάοκειαπ ςηπ σπξγοατείραπ ρϋμβαρηπ
με ςξμ αμάδξυξ.

ΤΜΖΛΛΔΜΑ:
Οαοαοςήμαςα Α, Β, Γ

Ξ ΙΞΡΛΖΞΠΑΡ

ΑΚΙΘΒΘΑΔΖΡ ΒΑΞΟΞΣΚΞΡ

ΔΩΣΔΡΘΙΖ ΔΘΑΜΟΛΖ(ηλεκςοξμική εμημέοχρη):
1. Γοατείξ Ιξρμηςείαπ
2. Γοατείξ Αμαπληοχςή Ιξρμήςξοα
3. Γοατείξ Οοξψρςαμέμηπ Δ/μρηπ Γοαμμαςείαπ
4. μήμα Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ
5. Λέλη επιςοξπήπ ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ
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ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ A
ΣΔΦΜΘΙΔ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΥΔ ΤΜΣΖΡΖΖ ΛΔΩΜ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΘΑ

Α. ΑΜΣΘΙΔΘΛΔΜΟ
ξ ρϋρςημα πσοξποξρςαρίαπ πεοιλαμβάμει ςξ πσοξρβερςικϊ ρσγκοϊςημα, ςξ δίκςσξ
πσοϊρβερηπ, ςιπ πσοξρβερςικέπ τχλιέπ, ςη δεναμεμή πσοϊρβερηπ καθόπ και ςξ
ρϋρςημα πσοαμίυμεσρηπ.
ξ πσοξρβερςικϊ ρσγκοϊςημα απξςελείςαι απϊ δϋξ ηλεκςοξκίμηςεπ αμςλίεπ και μία
ηλεκςοξκίμηςη αμςλία διατσγόμ - jokey ϊπχπ και ϊλα ςα απαοαίςηςα ϊογαμα,
ασςξμαςιρμξϋπ κλπ. για ςημ αποϊρκξπςη λειςξσογία ςξσ.
ξ αμςληςικϊ ρσγκοϊςημα ςοξτξδξςεί ςξ ρσλλέκςη πσοϊρβερηπ, απϊ ςξμ ξπξίξ
εκκιμξϋμ ςέρρεοιπ (4) κλάδξι ποξπ ςα δίκςσα Οσοξρβερςικόμ Τχλιόμ ρςα κςίοια ςξσ
ρσγκοξςήμαςξπ.

Ρςα

κςίοια

ϊπξσ

σπάουξσμ

sprinklers,

σπάουξσμ

νευχοιρςέπ

καςακϊοστεπ ρςήλεπ ςοξτξδξρίαπ ςξσπ, πξσ ρσμδέξμςαι με ςξ σπϊλξιπξ δίκςσξ
πσοϊρβερηπ μέρχ μειχςόμ πίερηπ. Ρςξ δίκςσξ πεοιλαμβάμξμςαι 21 πσοξρβερςικέπ
τχλιέπ.
ξ ρϋρςημα πσοαμίυμεσρηπ ςξσ κςιοιακξϋ ρσγκοξςήμαςξπ ςηπ ΔΡΔΣ είμαι ρσμβαςικξϋ
ςϋπξσ και πεοιλαμβάμει πεοίπξσ 240 αμιυμεσςέπ, καςαμεμημέμξσπ ρε 45 ζόμεπ, 40
μπξσςϊμ υειοξκίμηςηπ αμαγγελίαπ πσοκαγιάπ, 50 τάοξ-ρειοήμεπ, 104 τχςειμξϋπ
επαμαλήπςεπ και έμαμ κεμςοικϊ πίμακα πσοαμίυμεσρηπ.
Οεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ ξι πσοάμςξυεπ θϋοεπ, η ρήμαμρη και ξ τχςιρμϊπ αρταλείαπ.

Β. ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΥΔ ΤΜΣΖΡΖΖ
Ζ γεμική εςήρια ποξληπςική ρσμςήοηρη πεοιλαμβάμει κας’ ελάυιρςξμ ςα παοακάςχ:
1. ρσμςήοηρη πσοξρβερςικξύ ρσγκοξςήμαςξπ και δικςύξσ πσοόρβερηπ
1.1. Έλεγυξ και ρσμςήοηρη αμςλιόμ πσοϊρβερηπ και κιμηςήοχμ.
1.2. Έλεγυξ καλήπ καςάρςαρηπ ςχμ εναοςημάςχμ ελέγυξσ, ςχμ πιερξρςαςόμ, ςξσ
πίμακα ασςξμαςιρμξϋ, ξπςικϊ έλεγυξ ςχμ ρχλημόρεχμ κςλ.
1.3. Έλεγυξπ πιερςικξϋ δξυείξσ.
1.4. Έλεγυξ δικςϋξσ πσοϊρβερηπ για διαοοξέπ και επιρκεσή ασςόμ (κας΄ ελάυιρςξμ
μια βάμα)
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1.5. Έλεγυξ μειχςόμ πίερηπ και καςαιξμιρςήοχμ μεοξϋ (sprinkler).
1.6. Έλεγυξπ πσοξρβερςικόμ τχλιόμ. Οεοιλαμβάμει βάμεπ διακξπήπ μεοξϋ, ρχλήμα
και ακοξτϋριξ εκςϊνεσρη μεοξϋ. Δλέγυεςαι η καλή καςάρςαρή ςχμ αμχςέοχ και
ξι ρσμδέρειπ ςξσπ.
1.7. Δκκίμηρη αμςλιόμ και δξκιμαρςική λειςξσογία ςξσ ρσρςήμαςξπ.

2. ρσμςήοηρη δεναμεμήπ μεοξύ
2.1. Ιαθαοιρμϊπ υόοξσ δεναμεμήπ
2.2. Έλεγυξπ διαοοξόμ δεναμεμήπ και ρχλημόρεχμ και επιρκεσή ασςόμ
2.3. έλεγυξπ ρσρςήμαςξπ πλήοχρηπ (τλξςέο)
2.4. Απξκαςάρςαρη διαβοόρεχμ (ετϊρξμ απαιςείςαι ρϋμτχμα με ςημ σπϊδεινη ςηπ
Σπηοερίαπ)
2.5. Ιαθαοιρμϊπ δεναμεμήπ (ετϊρξμ απαιςείςαι ρϋμτχμα με ςημ σπϊδεινη ςηπ
Σπηοερίαπ)

3. ρσμςήοηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ πσοαμίυμεσρηπ
3.1. Έλεγυξπ κεμςοικξϋ πίμακα πσοαμίυμεσρηπ, μεςοήρειπ οεσμάςχμ κσκλχμάςχμ
και καθαοιρμϊπ ασςόμ, έλεγυξ ςχμ καλχδίχμ και ςχμ ρσμδέρεχμ ςξσπ.
3.2. Ιαθαοιρμϊπ ϊλχμ ςχμ αμιυμεσςόμ δξκιμή - εμεογξπξίηρη ασςόμ και
αμςικαςάρςαρη αμιυμεσςόμ ετϊρξμ απαιςείςαι.
3.3. Έλεγυξπ εμεογξπξίηρηπ τχςειμόμ επαμαληπςόμ και αμςικαςάρςαρη ετϊρξμ
απαιςείςαι.
3.4. Δξκιμή εμεογξπξίηρηπ μπξσςϊμ υειοξκίμηςηπ αμαγγελίαπ πσοκαγιάπ.
3.5. Έλεγυξπ καλήπ λειςξσογίαπ ςχμ ηυηςικόμ και ξπςικόμ ρσρκεσόμ ρήμαμρηπ και
αμςικαςάρςαρη ετϊρξμ απαιςείςαι.
3.6. Έλεγυξπ καλήπ λειςξσογίαπ μεγατχμικξϋ ρσρςήμαςξπ ειδξπξίηρηπ.
3.7. Δπαμέλεγυξπ κεμςοικξϋ πίμακα πσοαμίυμεσρηπ.
4. σμςήοηρη πσοάμςξυχμ θσοώμ και θσοώμ διατσγήπ
4.1. Έλεγυξ καλήπ καςάρςαρηπ θσοόμ
4.2. Πϋθμιρη πείοχμ και μηυαμιρμόμ
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5. Έλεγυξ ρήμαμρηπ - τχςιρμξύ αρταλείαπ.
6. Δπιρκεσέπ
Ρςημ πεοίπςχρη πξσ καςά ςη δξκιμή λειςξσογίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ πσοαμίυμεσρηπ
παοξσριαρςξϋμ

δσρλειςξσογίεπ

ρε

αμιυμεσςέπ,

τχςειμξϋπ

επαμαλήπςεπ,

ταοξρειοήμεπ κλπ ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα απξκαςαρςήρει ςημ ξμαλή λειςξσογία
ςξσπ με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ (αμςικαςάρςαρη ενξπλιρμξϋ, επιρκεσή γοαμμήπ κλπ).
Δπίρηπ ξτείλει μα αμςικαςαρςήρει ςα τχςιρςικά αρταλείαπ πξσ δεμ λειςξσογξϋμ
(μέυοι 20 τχςιρςικά). α αμςίρςξιυα τχςιρςικά θα διαςεθξϋμ απϊ ςημ ΔΡΔΣ.

Γ. ΤΠΟΦΡΔΩΔΘ ΑΜΑΔΟΦΟΤ
Ρςξ πξρϊ ςηπ ρσμξλικήπ αμξιβήπ πεοιλαμβάμεςαι η αμξιβή ςξσ Αμαδϊυξσ και ςχμ
ρσμεογαςόμ ςξσ, καθόπ και ςα γεμικά ή ειδικά για ςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη ένξδά
ςξσ,

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ

ςχμ

αρταλιρςικόμ

ειρτξοόμ

και

πάρηπ

τϋρηπ

τξοξλξγικόμ και άλλχμ επιβαοϋμρεχμ σπέο ςξσ Δημξρίξσ ή ξπξιξσδήπξςε ςοίςξσ.
Ρσμτχμείςαι οηςά ϊςι ξ Αμάδξυξπ ξσδεμία άλλη απαίςηρη έυει καςά ςξσ Δογξδϊςη
πέοαμ ςξσ πξρξϋ ςηπ ρσμξλικήπ αμξιβήπ.
ξ ποξρχπικϊ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί, θα ποέπει μα είμαι άοιρςξ ςϊρξ απϊ απϊφεχπ
ςευμικήπ καςαοςίρεχπ, ϊρξ και απϊ απϊφεχπ ρσμπεοιτξοάπ και θα ςηοεί σπξυοεχςικά
ςξσπ καμϊμεπ αρταλείαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ και
ςξσπ μϊμξσπ ςξσ Ιοάςξσπ. Ξ αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ρςξ ακέοαιξ ςημ εσθϋμη και
σπξυοέχρη για αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ, εογξδξςικέπ σπξυοεόρειπ, ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ
ποξέουξμςαι απϊ ςημ μη ςήοηρη ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ και ςημ εσθϋμη εογαςικξϋ
αςσυήμαςξπ ςχμ μελόμ ςξσ ρσμεογείξσ ςξσ.
Όλεπ ξι εογαρίεπ ελέγυξσ, ρσμςήοηρηπ και επιρκεσόμ πξσ θα απαιςξϋμςαι, θα
εκςελξϋμςαι ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία, ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυέδια ςξσ
καςαρκεσαρςή ή ποξμηθεσςή ςξσ ενξπλιρμξϋ, καθόπ και ςιπ σπξδείνειπ και ξδηγίεπ ςηπ
αομϊδιαπ σπηοερίαπ ςηπ ΔΡΔΣ.
Ρε πεοίπςχρη βλάβηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρέλθει εμςϊπ δϋξ (2) χοόμ απϊ
ςημ ειδξπξίηρή ςξσ και μα επιρκεσάρει ςη βλάβη άμερα, ετϊρξμ είμαι ετικςϊ. Ρε κάθε
άλλη πεοίπςχρη θα ρσμςάρρει αμαλσςική έγγοατη ποξρτξοά ποξπ ςημ Σπηοερία για ςξ
κϊρςξπ απξκαςάρςαρηπ ςηπ βλάβηπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ σλικόμ και εογαρίαπ. Ηα
ποξυχοεί δε ρςημ απξκαςάρςαρη ςηπ βλάβηπ καςϊπιμ ρυεςικήπ έγκοιρηπ απϊ ςημ
αομϊδια Σπηοερία ςηπ ΔΡΔΣ.
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α σλικά πξσ απαιςξϋμςαι για ςη ρσμςήοηρη θεχοξϋμςαι αμαλόριμα και ςξ κϊρςξπ
ασςόμ βαοϋμει ςξμ αμάδξυξ. Άλλα σλικά πξσ απαιςξϋμςαι για επιρκεσή πιθαμόμ
βλαβόμ

πξσ

θα

διαπιρςχθξϋμ

καςά

ςη

ρσμςήοηρη

θα

καςαγοάτξμςαι,

θα

κξρςξλξγξϋμςαι και θα αμςικαθίρςαμςαι μεςά απϊ έγγοατη έγκοιρη ςξσ εογξδϊςη.
Ρε πεοίπςχρη αμςικαςάρςαρηπ σλικόμ για ςα ξπξία απαιςείςαι ειδική διαδικαρία
απϊρσορηπ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςα παοαλάβει και μα ςηοήρει ςημ
ποξβλεπϊμεμη διαδικαρία απϊρσορηπ.
Όςαμ ςξ ρσμεογείξ επιρκέπςεςαι ςημ Σπηοερία θα εκδίδει ρυεςική βεβαίχρη ϊπξσ θα
καςαγοάτξμςαι ςα μέρα πσοξποξρςαρίαπ πξσ ρσμςηοήθηκαμ και ςσυϊμ παοαςηοήρειπ. Ζ
βεβαίχρη θα σπξγοάτεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ γοατείξ ςηπ Σπηοερίαπ.
Λεςά ςξ πέοαπ ςηπ κάθε ρσμςήοηρηπ και επαμελέγυξσ ξ αμάδξυξπ θα παοαδίδει πίμακα
ρε ηλεκςοξμική μξοτή, αμά κςίοιξ και ϊοξτξ, με ςξμ ςϋπξ ςξσ ενξπλιρμξϋ, ςημ μάοκα
ςξσ, ςημ καςάρςαρή ςξσ και ςσυϊμ παοαςηοήρειπ.
Ξ αμάδξυξπ πξσ θα αμαλάβει ςξ έογξ ποέπει μα διαθέςει ςιπ απαοαίςηςεπ άδειεπ και
πιρςξπξιηςικά ςα ξπξία θα είμαι ρε ιρυϋ καςά ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ
ποξρτξοόμ και καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Β
ΤΠΟΔΔΘΓΛΑ OIKONOMIKH ΠΡΟΥΟΡΑ

Για ςξ ρϋμξλξ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ «……………………………» επί ςηπ Κ. Αλενάμδοαπ
196, Αθήμα, ρϋμτχμα με ςημ σπ’ αοιθ. Οοχς. ……………………………… Οοϊρκληρη ςηπ
Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ, η εςαιοεία ………………………………, ποξρτέοει ρσμξλικά
ςημ ςιμή ςχμ ……………………………..…… Δσοό, (ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικά), άμεσ ΤΟΑ και
……………………..…… Δσοό (ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικά), ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΤΟΑ.
Ζ ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει για εμεμήμςα (90) ημέοεπ.

Ξι ςιμέπ ςηπ ποξρτξοάπ είμαι δερμεσςικέπ για ςξμ ποξμηθεσςή μέυοι ςημ ξοιρςική
παοαλαβή ςηπ ποξμήθειαπ. Απξκλείεςαι ξπξιαδήπξςε αμαθεόοηρη ςχμ ςιμόμ ςηπ
ποξρτξοάπ και ξπξιαδήπξςε ανίχρη ςξσ ποξμηθεσςή πέοαμ ςξσ αμςίςιμξσ ςχμ ειδόμ
πξσ θα ποξμηθεϋρει βάρει ςχμ ςιμόμ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ μέυοι ςημ ξοιρςική παοαλαβή
ςχμ ειδόμ και ςημ απξπληοχμή ςξσπ.
Ρςημ ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι ςα ένξδα ποξμήθειαπ και μεςατξοάπ ςχμ σπϊ ποξμήθεια
αγαθόμ, ρςξμ υόοξ πξσ θα σπξδειυθεί απϊ ςημ Σπηοερία. Ξι ςιμέπ ςηπ ποξρτξοάπ είμαι
δερμεσςικέπ για ςξμ ποξμηθεσςή μέυοι ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςηπ ποξμήθειαπ.

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ

………………………………….
(Σφραγίδα και υπογραφι)

(Τόποσ και θμερομθνία)
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Διδικέπ απαιςήρειπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ
1. Ξι ςιμέπ θα δίδξμςαι ρε Δσοό και η αμαγοατή ςηπ ςιμήπ μπξοεί μα γίμεςαι μέυοι δϋξ
δεκαδικά φητία. Ζ ςιμή για καθέμα απϊ ςα πεδία ςξσ παοαπάμχ πίμακα θα είμαι μια
και μξμαδική και ϊπξσ κοίμεςαι ρκϊπιμξ, απϊ ςξμ Αμάδξυξ, θα αμαλϋεςαι επαοκόπ ξ
ςοϊπξπ σπξλξγιρμξϋ/ποξρδιξοιρμξϋ ασςήπ ςηπ ςιμήπ μεςά ςξ ςέλξπ ςχμ αμχςέοχ
πιμάκχμ.
2. Οοξρτξοά πξσ δίμει ςιμή ρε ρσμάλλαγμα ή ρε οήςοα ρσμαλλάγμαςξπ, ή πξσ θέςει
ϊοξ αμαποξραομξγήπ ςιμήπ απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δτϊρξμ απϊ ςημ
ποξρτξοά δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή ή δεμ δίδεςαι εμιαία
ςιμή η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι ραμ απαοάδεκςη.
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ΠΑΡΑΡΣΖΛΑ Γ
ΤΠΟΔΔΘΓΛΑ ΑΘΣΖΖ ΤΛΛΔΣΟΦΖ

Επωνσμία Εηαιρείας
ΑΦΜ, ΔΟΥ

ΑΗΖΜΑ,

/

/ 2017

ΠΡΟ

Διεύθσνζη Έδρας

ΔΗΜΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΣΓΔΘΑΡ

Τηλέθωνα επικοινωνίας

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΓΠΑΛΛΑΔΘΑΡ

Fax, Email

ΛΖΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ
Κ. ΑΚΔΝΑΜΔΠΑΡ 196, TK 11521, ΑΗΖΜΑ

Υπεύθσνος επικοινωνίας

ΘΕΜΑ: Υποβολι προςφοράσ ςχετικά με τθν Αο. Οοχς. ΔΡΔΣ/…………. Οοϊρκληρη.
Σασ υποβάλουμε ςφραγιςμζνο φάκελο προςφοράσ με ςκοπό τθ ςυμμετοχι του φορζα
μασ ςτθν διαδικαςία για τθν απευκείασ ανάκεςθ των υπηρεςιών / τησ προμήθειασ
…………………………………………………….….., αματξοικά με ςημ Αο. Οοχς. ΔΡΔΣ/…………

ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ και
παρακαλοφμε όπωσ κάνετε δεκτι τθν ςυμμετοχι μασ ςτθν ανωτζρω διαδικαςία.

υνημμζνα: Σφραγιςμζνοσ Φάκελοσ Προςφοράσ
Ξ/Ζ Αις….
Υπογραφή και Σφραγίδα
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