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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την επισκευή (προµήθεια και εγκατάσταση
υλικών) σαράντα τριών (43) ενιαία µεταφερόµενων οικίσκων της ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (∆.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-12-1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.3 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές συναλλαγές».
1.4 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005».
1.5 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισµός
Προµηθειών
∆ηµοσίου», σε
συνδυασµό µε το ν. 4155/2013.
1.6 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.7 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρµογή ν.
3886/2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
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τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
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του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων».
του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις».
του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……».
του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των δικαιολογητικών
των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες».
35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών και των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «∆ιορισµός
Γενικής Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
και λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

1. Το υπ’ αριθµ. πρωτ.: οικ. 4877/Γ 2.5/6-11-2015 Πρωτογενές Αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 15REQ00331520
2015-11-17 για την προµήθεια και εγκατάσταση υλικών σε 43 ενιαία µεταφερόµενους οικίσκους της
∆/νσης Α.Ε.Φ.Κ. προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Υπ.Υ.Με.∆ι.).
2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΑΕΦΚ/οικ.4981/Γ2.5/13-11-2015 απόφαση Α∆Α:Ω21Γ4653ΟΞ-Σ5Β Έγκριση
∆ιάθεσης Πίστωσης εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (67.650,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για προµήθεια και εγκατάσταση υλικών σε 43 ενιαία µεταφερόµενους
οικίσκους, προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Υπ.Υ.Με.∆Ι.).
3. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΑΕΦΚ/οικ.5151/Γ.2.5/23-11-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (∆.Α.Ε.Φ.Κ.) που αναφέρεται στην ανάγκη προµήθειας και
εγκατάστασης υλικών σε σαράντα τρεις (43) ενιαία µεταφερόµενους οικίσκους της ∆/νσης Α.Ε.Φ.Κ..
Σελίδα 2 από 12

ΑΔΑ: ΩΩΧ74653ΟΞ-ΤΗΦ

4. Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις από τους συµµετέχοντες
υπαλλήλους στις αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
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5. Την από 02-12-2015 ανακοίνωση περί πραγµατοποίησης δηµόσιας κλήρωσης, την 04-12-2015.
6. Το από 04-012-2015 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1 - Εγκρίνουµε, µε τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού (λόγω ύψους δαπάνης),
την επισκευή (προµήθεια και εγκατάσταση υλικών) σαράντα τριών (43) ενιαία µεταφερόµενων
οικίσκων της ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (∆.Α.Ε.Φ.Κ.) του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών αναφέρονται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
2 - ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α ) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ( Ηµεδαπά ή αλλοδαπά ),
β ) Συνεταιρισµοί,
γ ) Ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
δ ) Κοινοπραξίες προµηθευτών.
3 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει, σύµφωνα µε το ν. 2286 /1995, το ν. 2362 /1995, το
π.δ. 118 /2007 και τους όρους, που αναφέρονται στα παραρτήµατα, που επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση:
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β΄

Τα παραρτήµατα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος
τµήµα της
παρούσας απόφασης.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 17 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00΄, στα Γραφεία
της ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Κόνιαρη 43, 114 71 - Αθήνα).
4-

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο µέχρι την Τρίτη 15 ∆εκεµβρίου
2015 και ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - ΠΑΠΑΓΟΥ (ισόγειο) ή να τις αποστείλουν
ταχυδροµικά, στη διεύθυνση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, διαφορετικά είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Επισηµαίνεται ότι σφραγίδα κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε ταχυδροµική εταιρεία δεν θα λαµβάνεται
υπόψη. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο, µε συνοδευτική επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
- Ο αριθµός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
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- Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, µε ποινή την

απόρριψη της προσφοράς, δύο (2)

υποφακέλους:
-

τον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και

-

τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Το καταστατικό της εταιρείας και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την
ένδειξη «∆ικαιολογητικά - Τεχνική
Προσφορά».
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επίσης, επί ποινή απορρίψεως αυτής, σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
5 - Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από τριµελή επιτροπή, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους:
α) Πανδή Ιωάννη κλάδου Π.Ε. Μηχανικών ανικών, ως Πρόεδρο,
β) Βλαχογιάννη Κωνσταντίνο κλάδου Π.Ε. Μηχ, ως µέλος και
γ) ∆ουδούµη Στέργιο κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού Λογιστικού, ως µέλος,
µε αναπληρωτές τους: Κούση Βασιλική κλάδου ΠΕ Μηχανικών (αναπληρώτρια του προέδρου),
Κατσιώλη Μαρία κλάδου Π.Ε. Μηχανικών και Σκανδάλη Αγγελική κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού Λογιστικού.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε
φροντίδα του
Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των
αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν
απουσία ή κώλυµά τους.
6 - Έργο της επιτροπής είναι:
α) Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και
β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιµών, στη ∆ιεύθυνση
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπ.Υ.Με.∆ι., µε τα αποτελέσµατα της
διενέργειας του διαγωνισµού, το συντοµότερο δυνατό.
7 - Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη των
προσφορών που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας
απόφασης.
8 - Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών πρέπει να είναι ο συντοµότερος
δυνατός, θα αναφέρεται δε, ρητώς, στην προσφορά κάθε συµµετέχοντος. Ο χρόνος αυτός σε
ουδεµία περίπτωση, µε ποινή την απόρριψη της προσφοράς, θα είναι µεγαλύτερος των
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας των
υλικών, µε ποινή το απαράδεκτο της προσφοράς. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9 - Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ για εκτέλεση του αναφερόµενου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ έργου
(επισκευή οικίσκων - προµήθεια και εγκατάσταση υλικών). Οι τιµές θα αναγράφονται ολογράφως
και αριθµητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς
άλλο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
α ) τιµές υλικών µε εγκατάσταση αυτών, µε κρατήσεις, χωρίς Φ. Π. Α.,
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β ) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις 23 % , στο οποίο υπάγεται η προµήθεια.
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(σε περίπτωση που αναφέρεται 2015-12-07
εσφαλµένο ποσοστό Φ. Π. Α., αυτό θα

διορθώνεται

από

την Υπηρεσία).
Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ. Π. Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού και
η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωµα
να ζητήσουν από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα
για
την τεκµηρίωση του
κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
10 - Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε τριάντα (30)
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο χρόνος παράδοσης
µπορεί να παραταθεί µέχρι το 1/2 αυτού (ύστερα από
αίτηµα
του προµηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου), µε επιφύλαξη
των
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, για επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη του κανονικού χρόνου παράδοσης ή
της παράτασης,
εφόσον δοθεί, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου.
Μετάθεση
του
συµβατικού χρόνου (χωρίς την επιβολή
κυρώσεων) δίνεται µόνο
σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή αντικειµενική αδυναµία
εµπρόθεσµης παράδοσης των υλικών
11 - Η πληρωµή της αξίας του έργου θα γίνει µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του και αφού ο προµηθευτής υποβάλλει το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει αποδεκτός και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Τον προµηθευτή θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’
αυτού), σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β) παρακράτηση του νόµιµου φόρου
εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας του τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64
του ν. 4172/2013.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του π. δ.
118/2007.
12 - Η συνολική δαπάνη προµήθειας των υλικών και εργασιών προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού
των εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ # 67.650,00 € # (συµπεριλαµβανοµένου και
του Φ. Π. Α. 23 %) και θα βαρύνει τις πιστώσεις
της ΣΑΕ ΣΑΕ069, 2012ΣΕ06900009 του
Υπ.Υ.Με.∆ι.
13 - Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή.

θα λαµβάνεται

υπόψη

και η

14 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού
για µέρος της υπό προµήθειας ποσότητας των υλικών, κατ’ είδος και µέχρι του ποσοστού
50 %.
Επίσης
έχει
το
δικαίωµα κατακύρωσης
µεγαλύτερης
ποσότητας
από την
προκηρυχθείσα ποσότητα υλικών, κατά είδος και µέχρι του ποσοστού 30 %.
15 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εάν αυτό
κριθεί ασύµφορο.
16 - Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) eprocurement.gov.gr.
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17 - ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (κος Γ.
Τασιολάµπρος, τηλ.: 213-1308.815 και κος Θ. Λύχνος, τηλ.: 213 - 1523.715) όλες τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.-
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
1- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Υποδοµών
2 - Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών
3 - ∆.Α.Ε.Φ.Κ.
Κόνιαρη 43
114 71 - Αθήνα
4 - Αναφερόµενους υπαλλήλους
της ∆.Α.Ε.Φ.Κ., µέλη της
επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισµού (6)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗΣ

Γ. Τασιολάµπρος

Ακριβές Αντίγραφο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
3 - Τµήµα Αποθήκης Υλικών
4 - κ. Θ. Λύχνο
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Ανήκει στην υπ’ αριθµ. ∆ΠΥ∆Υ/72325/5839/07-12-2015 απόφασή µας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ

Α΄

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Για την αξιολόγηση των προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:





ΤΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

ΤΙΜΗ

χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται

Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς
και την τρέχουσα, στην αγορά, τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή που πληροί τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.
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Ανήκει

στην υπ’ αριθµ. ∆ΠΥ∆Υ/72325/5839/07-12-2015 απόφασή µας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31) ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΩΝ 36
Τ.Μ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΙΟΛΕΪ∆Η
ΜΕ
ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ
1029,1053,1019,1018,1002,1005,1012,1017,1020,1054,1030,1026,1021,1016,1011,1006,1007,1062
1061,1023,1044,1025,1022,1015,1010.1106,1001,1108,1014,1009,1008(όλοι κατασκευής 2001)

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Εξώθυρα αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής λευκού
χρώµατος ύψους 2,00 µέτρων, πλάτους 0,90 µέτρου και
πάχους 0,045µ

31 TEM

2

3

4

5
6
7
8
9
10

Παράθυρο αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής λευκού
χρώµατος δίφυλλο ανοιγόµενο – τζαµιλίκι
ύψους 1,16 µετρ., πλάτους 1,00 µ. και πάχους 0,05 µ
Παραθυρόφυλλο αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής
λευκού χρώµατος (αριστερό χωρίς πετούγια) για παράθυρο
δίφυλλο ανοιγόµενο-τζαµιλίκι µε τις παραπάνω διαστάσεις
Παράθυρο αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής λευκού
χρώµατος µονόφυλλο ανοιγόµενο ύψους 0,54 µ. , πλάτους
0,44 µ.και πάχους 0,045
Μπαταρία ντουσιέρας αναµεικτική πλήρης µε σπιράλ και
«τηλέφωνο»
Μπαταρία νιπτήρα αναµεικτική επικαθήµενη 15 εκ.
Μπαταρία νεροχύτη αναµεικτική τύπου γέφυρας
Νιπτήρας εφυαλωµένης πορσελάνης κρεµαστός
διαστάσεων 0,40Χ0,46Χ0,20 µ.
Σιφώνι σπιραλ αποχέτευσης νιπτήρα πλαστικό λευκό µε
πάσο 1 ¼ inch και έξοδο διαµέτρου 32mm
Καθρέπτης νιπτήρα µπάνιου επίτοιχος κυκλικός µε
πλαστική κορνίζα διαµέτρου 47-50 εκατοστών
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11

12

13
14

15

16
17

Μεταλλικός νεροχύτης ανοξείδωτος (Inox) µε λεία
επιφάνεια διαστάσεων 1,00m (µήκος)Χ 0,51 m (πλάτος) µε
µία γούρνα βάθους 15-17 εκ. µε λοιπές διαστάσεις 0,35 m
(µήκος) Χ 0,37 m (πλάτος) και χώρο αποστράγγισης, µε
λιποσυλλέκτη (σιφώνι), αυτόµατη βαλβίδα και σπιράλ
αποχέτευσης µε πάσο 1 ½ inch και έξοδο διαµέτρου 40mm,
τοποθετηµένος και στερεωµένος επί ερµαρίου διαστάσεων
1,00 m (µήκος) X 0,51 m (πλάτος) και ύψους 0,84 m, από
ΜDF µε εσωτερική επικάλυψη ένθετης λευκής µελαµίνης
εν θερµώ και οι εξωτερικές µε έγχρωµη µελαµίνη
(χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας), µε δίφυλλη
ανοιγόµενη θύρα. Το εδραζόµενο στο δάπεδο ερµάριο θα
στηρίζεται σε βάση (µπάζα) από MDF πλήρους διατοµής ,
ύψους περίπου 7 εκ. Μικροδιαφορές στις παραπάνω
διαστάσεις γίνονται αποδεκτές κατόπιν έγκρισης της
Υπηρεσίας.

Σπιράλ αποχέτευσης νεροχύτη κουζίνας λευκό πλαστικό µε
πάσο 1 ½ inch και έξοδο διαµέτρου
40 mm
Λεκάνη WC εφυαλωµένης πορσελάνης µε πλαστικό
κάλυµµα, πλαστικό καζανάκι χαµηλής πίεσης και
συνδεδεµένο σωλήνα αποχέτευσης από PVC διαµέτρου
100mm και µήκους 40 εκ.
Καµπίνα ντους 0,69 m Χ0,69m Χ1,80m έως 2,00m

Οικιακός ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός επίτοιχος
προστασίας ΙΡ 40/ΙΚ 07 µε πόρτα ηµιδιαφανή ή διαφανή
δύο σειρών και 24 θέσεων (µε δύο παράλληλες ράγες τύπου HAGER, LEGRAND,ΑΒΒ κλπ) που θα
περιλαµβάνει τα παρακάτω εξαρτήµατα (ραγοδιακόπτες
κλπ) τοποθετηµένα στις ράγες
α) µονοπολικό γενικό διακόπτη 1Χ40 Α
β) γενική ασφάλεια πλήρη 35 Α µε φυσιγγιοθήκη, πώµα,
µήτρα προσαρµογής, φυσίγγιο και δυνατότητα
τοποθέτησης σε ράγα
γ)διακόπτη διαφυγής εντάσεως (ρελαί διαρροής) µε
ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας 40 Α και ονοµαστικό ρεύµα
διαρροής 30mA
δ)διπολικό διακόπτη 2Χ32 Α (ηλεκτρικό µαγειρείο)
ε)διπολικό διακόπτη 2Χ25 Α (θερµοσίφωνα)
στ) διπολικό διακόπτη γραµµής κλιµατιστικού 2Χ20 Α
ζ)µονοπολικές αυτόµατες ασφάλειες 1 των 10Α, 1 των 16
Α , 1 των 20 Α και 1 των 25 Α καµπύλης Β 6kA
η) µονοπολική ασφάλεια 1 των 16 Α καµπύλης Κ ή C 6κΑ
για την γραµµή κλιµατιστικού
θ) ενδεικτικές λυχνίες τέσσερις (4)
Η συνδεσµολογία των εξαρτηµάτων µεταξύ τους και µε τις
γραµµές τροφοδοσίας των καταναλωτών θα γίνει σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανονισµούς του προτύπου ΕΛΟΤ HD
384.

Ηλεκτρικός θερµοσίφωνας χωρητικότητας 60 lt επίτοιχος
µε κατακόρυφη τοποθέτηση
Φωτιστικό οροφής από πολυκαρβονικό πλαστικό
διαµέτρου 30 εκ περίπου, µε ανταυγαστήρα και κατάλληλο
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λαµπτήρα ενεργειακής κλάσης Α

15PROC003438919
2015-12-07
Φωτιστικό νιπτήρα αλουµινίου
τύπου χελώνας µε
18
19
20

21
22
23

24

25

26

27

28

κατάλληλο λαµπτήρα
∆ιακόπτης φωτισµού επίτοιχος απλός (γκρί χρώµα)
∆ιακόπτης φωτισµού επίτοιχος αλέ-ρετούρ (γκρί χρώµα)
∆ιακόπτης φωτισµού επίτοιχος κοµµιτατέρ
(γκρί χρώµα)
Ρευµατοδότης σούκο επίτοιχος (γκρί χρώµα)
Ηλεκτρικό καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ Η0 5VV – U 3X1,5
mm2 (παλαιά κωδικοποίηση A0 5VV-U)
για τοποθέτηση σε υπάρχοντα κανάλια(
Ηλεκτρικό καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ Η0 5VV – U 3X2,5
mm2 (παλαιά κωδικοποίηση A0 5VV-U)
για τοποθέτηση σε υπάρχοντα κανάλια
Ηλεκτρικό καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ Η0 5VV – U
3X4
mm2 (παλαιά κωδικοποίηση A0 5VV-U)
για τοποθέτηση σε υπάρχοντα κανάλια
Ηλεκτρικό καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ Η0 5VV – U
3X6
mm2 (παλαιά κωδικοποίηση A0 5VV-U)
για τοποθέτηση σε υπάρχοντα κανάλια
Ηλεκτρικό καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ Η0 5VV – U
3X10 mm2 (παλαιά κωδικοποίηση A0 5VV-U)
για τοποθέτηση σε υπάρχοντα κανάλια
Υδραυλική εγκατάσταση οικίσκου που περιλαµβάνει (α
)χαλκοσωλήνα µε µανδύα από συνθετικό υλικό κατά ΕΝ
1057 15,00Χ1,00 mm µήκους 9 m
(β)Χάλκινα και ορειχάλκινα ειδικά τεµάχια και µικροϋλικά
σύνδεσης των σωληνώσεων και στερέωσης στην τοιχοποιϊα
(γ) σπιράλ για σύνδεση στο θερµοσίφωνα, τη µπαταρία
νιπτήρα και το καζανάκι (5τεµ)
(δ) διακόπτες 1/2inch αποµόνωσης για καζανάκι,
µπαταρία νιπτήρα, µπαταρία νεροχύτη και θερµοσίφωνα
(ε) βαλβίδα ασφαλείας θερµοσίφωνα 10 bar
(στ) γενικός διακόπτης ύδρευσης ½ inch

1 TEM
5 ΤΕΜ
4 ΤΕΜ

1 ΤΕΜ
8 ΤΕΜ
40 µέτρα

40 µέτρα

6 µέτρα
12 µέτρα

12 µέτρα

31 ΤΕΜ

29

Ηλεκτρικός ανεµιστήρας εξαερισµού κουζίνας µε πτερύγια
διαµέτρου 25 εκ.

1 ΤΕΜ

30

Πλαστικό δάπεδο από οµοιογενές PVC (τελική επιφάνεια)
µε προγυαλισµένη επιφάνεια, πάχους 2mm µε την
απαιτούµενη ισχυρή ακριλική κόλλα συγκόλλησης
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του
πλαστικού δαπέδου. Οι ενώσεις των αρµών του πλαστικού
δαπέδου θα θερµοκολλώνται µε πλαστικό κορδόνι οµοίου
υλικού και χρώµατος. (για την επισκευή του δαπέδου του
οικίσκου µε κωδικό 1010)

24 m2
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Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΩΝ 25 Τ.Μ.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΜΕΛΟ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ
2819,2815,2818,2816,2817,2820,2821,2822,2823,2825,2824,2826
Α/Α
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
Εξώθυρα αλουµινίου και κάσα αλουµινίου
ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώµατος ύψους 2,17
µέτρων και πλάτους 1,04 µέτρου
Παράθυρο αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής λευκού
χρώµατος δίφυλλο ανοιγόµενο – τζαµιλίκι
ύψους 1,18 µετρ. και πλάτους 1,00 µ.
Παραθυρόφυλλο αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής
λευκού χρώµατος (αριστερό χωρίς πετούγια) για παράθυρο
δίφυλλο ανοιγόµενο-τζαµιλίκι µε τις παραπάνω διαστάσεις
Παράθυρο αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής λευκού
χρώµατος και κάσα αλουµινίου, µονόφυλλο ανοιγόµενο
(φεγγίτης λουτρού) ύψους 0,50 µ. και πλάτους 0,50 µ.
Μπαταρία ντουσιέρας αναµεικτική πλήρης µε σπιράλ και
«τηλέφωνο»
Μπαταρία νιπτήρα αναµεικτική επικαθήµενη 15 εκ.
Νιπτήρας εφυαλωµένης πορσελάνης κρεµαστός
διαστάσεων 0,51Χ0,45Χ0,19 µ.
Οικιακός ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός επίτοιχος
προστασίας ΙΡ 40/ΙΚ 07 µε πόρτα ηµιδιαφανή ή διαφανή
δύο σειρών και 24 θέσεων (µε δύο παράλληλες ράγες τύπου HAGER, LEGRAND,ΑΒΒ κλπ) που θα
περιλαµβάνει τα παρακάτω εξαρτήµατα (ραγοδιακόπτες
κλπ) τοποθετηµένα στις ράγες
α) µονοπολικό γενικό διακόπτη 1Χ40 Α
β) γενική ασφάλεια πλήρη 35 Α µε φυσιγγιοθήκη, πώµα,
µήτρα προσαρµογής, φυσίγγιο και δυνατότητα
τοποθέτησης σε ράγα
γ)διακόπτη διαφυγής εντάσεως (ρελαί διαρροής) µε
ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας 40 Α και ονοµαστικό ρεύµα
διαρροής 30mA
δ)διπολικό διακόπτη 2Χ25 Α (θερµοσίφωνα)
ε)δύο διπολικούς διακόπτες 2 Χ20 για τις γραµµές
κλιµατιστικών
στ)µονοπολικές αυτόµατες ασφάλειες 1 των 10Α, 1 των
16Α και 1 των 20 Α, καµπύλης Β, 6kA
ζ)µονοπολικές αυτόµατες ασφάλειες δύο (2) των 16 Α
καµπύλης Κ ή C 6kA
η) ενδεικτικές λυχνίες τέσσερις (4)
Η συνδεσµολογία των εξαρτηµάτων µεταξύ τους και µε τις
γραµµές τροφοδοσίας των καταναλωτών θα γίνει σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανονισµούς του προτύπου ΕΛΟΤ HD
384.
Ηλεκτρικό καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ Η0 5VV – U 3X1,5
mm2 (παλαιά κωδικοποίηση A0 5VV-U)
για τοποθέτηση σε υπάρχοντα κανάλια(
Ηλεκτρικό καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ Η0 5VV – U 3X2,5
mm2 (παλαιά κωδικοποίηση A0 5VV-U)
για τοποθέτηση σε υπάρχοντα κανάλια
Ηλεκτρικό καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ Η0 5VV – U
3X4
mm2 (παλαιά κωδικοποίηση A0 5VV-U)
για τοποθέτηση σε υπάρχοντα κανάλια
Ηλεκτρικό καλώδιο µονόκλωνο ΝΥΜ Η0 5VV – U
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3X10 mm2 (παλαιά κωδικοποίηση A0 5VV-U)
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για τοποθέτηση σε υπάρχοντα
κανάλια
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∆ιακόπτης επίτοιχος απλός (λευκό χρώµα)
∆ιακόπτης κοµµιτατέρ επίτοιχος (λευκό χρώµα)

6 ΤΕΜ
2 ΤΕΜ

15

Ρευµατοδότης σούκο επίτοιχος

10 ΤΕΜ
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Υδραυλική εγκατάσταση οικίσκου που περιλαµβάνει (α
)χαλκοσωλήνα µε µανδύα από συνθετικό υλικό κατά ΕΝ
1057 15,00Χ1,00 mm µήκους 6 m
(β)Χάλκινα και ορειχάλκινα ειδικά τεµάχια και µικροϋλικά
σύνδεσης των σωληνώσεων και στερέωσης στην τοιχοποιϊα
(γ) σπιράλ για σύνδεση στο θερµοσίφωνα, τη µπαταρία
νιπτήρα και το καζανάκι (5τεµ)
(δ) διακόπτες ½ inch αποµόνωσης για καζανάκι, µπαταρία
νιπτήρα και θερµοσίφωνα
(ε) βαλβίδα ασφαλείας θερµοσίφωνα 10 bar
(στ) γενικό διακόπτη ύδρευσης 1/2inch

12 ΤΕΜ
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Σιφώνι δαπέδου ποτήρι µε σχαράκι
Φωτιστικό νιπτήρα µε κατάλληλο λαµπτήρα
Φωτιστικό αλουµινίου εξωτερικού χώρου (χελώνα) µε
κατάλληλο λαµπτήρα
Κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm διαστάσεων
1,22X2,50 m
Εργασίες επισκευής δαπέδου των οικίσκων µε κωδικούς
2815,2816,2817,2818
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