
 1 

                   
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ                    Αζήλα :19/9/2016 
& ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                   Αξ. Πξση : 22455/21673/61 
ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΔΧ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ &  
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ  (ΣΑΤΣΔΚΧ) 
Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
Σαρ/θή Γ/λζε:  Παηεζίσλ 54 – 10682 ΑΘΖΝΑ 
Πιεξνθνξίεο: Β.Μπέζθαο 
Σειέθσλν:  210-8808776, 8808712 
Fax:  210-8808759           
 
 
 
 
 

 
Σν Σακείν Αζθαιίζεσο Τπαιιήισλ  Σξαπεδψλ  &  Δπηρεηξήζεσλ  Κνηλήο  Χθέιεηαο (ΣΑΤΣΔΚΧ), 
ΝΠΓΓ, 
 
Έρνληαο ππφςε: 
1.  Σηο δηαηάμεηο:  

α)  Σνπ  Ν.  2362/1995  (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί  Γεκνζίνπ  Λνγηζηηθνχ». 

β) Σνπ Ν. 2286/1995  (ΦΔΚ  19/Α/1.2.1995) «Πξνκήζεηεο  Γεκνζίνπ  Σνκέα»,  φπσο   
ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  άξζξν  8  ηνπ  Ν.  2741/1999  (ΦΔΚ  199/Α/28.9.1999). 

γ)  Σνπ  Ν. 4412/2016 ( (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16) : Γεκφζηεο πκβάζεηο Δξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

     δ)  Σνπ  Ν.  2556/97  (ΦΔΚ  270/97)  άξζξν  20  παξ.  14. 

ε)  Σνπ  Ν.  2198/1994  (ΦΔΚ  43/Α/22.3.94). 

ζη) Σνπ  Ν. 3655/2008 

δ)  Σνπ Ν. 3861/2010(ΦΔΚ 112/Α/13.7.2010) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή       
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 
ζην δηαδίθηπν (Πξφγξακκα Γηαχγεηα) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ε) Σνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

 
     2.  Σελ ππ΄αξηζκ 865/07.09.2016 απφθαζε            ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ,  

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
 
 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 
 
κε ηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  ρακειφηεξε, ζπλνιηθά, πξνζθεξφκελε ηηκή,  γηα ηελ ζπληήξεζε-
επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ ςχμεο-ζέξκαλζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ ζηελ Αηηηθή, φπσο 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 4.000,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ  ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  
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 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: Παηεζίωλ 54 – Αζήλα (50 θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα ζηνλ 
1νο, 2νο, 3νο, 4νο, 5νο,6νο όξνθνο& Γώκα θαη 2  Κ.Κ.Μ ζην ηζόγεην)  

 ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΖ: Μπιιέξνπ 13- Αζήλα (37 θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα ζηνλ 
2νο, 3νο, 4νο, 5νο,6νο όξνθνο)  

 
 

1.   ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ - ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 
Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ  ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ, Παηεζίσλ 54 – Αζήλα 4νο 
φξνθνο (πξσηφθνιιν),  έσο ηηο 03 Οθηωβξίνπ, εκέξα  Γεπηέξα θαη ώξα  14:30   
  
 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξέθνληαη.   
 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 
 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ  ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ, Παηεζίσλ 54 – Αζήλα 6νο 
φξνθνο, ζηηο  04 Οθηωβξίνπ, εκέξα  Σξίηε θαη ώξα  10:00πκ   
 
 
Ζ  ζπλνιηθά πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 4.000,00 €, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ  ΦΠΑ  θαη  γηα  ηνλ  ππνινγηζκφ  απηήο  ειήθζεζαλ  ππφςε 
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απφ ηηο πξνζθνξέο πξνεγνπκέλσλ δηαγσληζκψλ.   
  
Βαζηθόο  θαη απαξάβαηνο όξνο  ηεο  παξνχζαο  είλαη  ε  ππνρξέσζε  ηνπ Αλαδφρνπ  γηα  ηελ  
απαξέγθιηηε  ηήξεζε  ησλ  δηαηάμεσλ  ηεο  εξγαηηθήο  λνκνζεζίαο,  δειαδή,  θαηαβνιή  ησλ  
λνκίκσλ  απνδνρψλ,  νη  νπνίεο  ζε  θακία  πεξίπησζε  δελ  κπνξεί  λα  είλαη  θαηψηεξεο  ησλ  
πξνβιεπνκέλσλ  απφ  ηελ  νηθεία  (θιαδηθή)  Δ,  ηήξεζε  ηνπ  λνκίκνπ  σξαξίνπ,  αζθαιηζηηθή  
θάιπςε,  φξνη  πγηεηλήο  θαη  αζθαιείαο  ησλ  εξγαδνκέλσλ  θιπ.  ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα 
δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν,  ν 
νπνίνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

   

2.   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ  

 
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ ςχμεο-ζέξκαλζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ/ΚΤ θαη ΣΑΤΣΔΚΧ/ΚΑΠ-ΓΔΖ, 
ζχκθσλα  κε  ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ επηζπλαπηνκέλσλ παξαξηεκάησλ 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Γηθαίσκα  ζπκκεηνρήο  ζηε δηαδηθαζία  έρνπλ  φζνη  αζρνινχληαη  λφκηκα  κε  ην  αληηθείκελν  
ζηελ  Διιάδα  θαη  έρνπλ  ην  απαξαίηεην  εηδηθεπκέλν  πξνζσπηθφ  κε  ηνλ  αλαγθαίν  εμνπιηζκφ. 

 
                     

3.   ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ζρεηηθή επηρεηξεκαηηθή   
δξαζηεξηφηεηα, λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο πξνζψπσλ (θνηλνπξαμίεο) . 
 
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
πνπ ζα είλαη ζπληεηαγκέλε ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα,  ηα  εμήο:  
 

 
1. Τπεχζπλε  Γήισζε  ηεο  παξ.  4  ηνπ  άξζξνπ  8  ηνπ  λ.  1599/1986  (Α΄ 75),  φπσο  

εθάζηνηε  ηζρχεη, ζηελ  νπνία: 
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1.1.  Να  αλαγξάθνληαη  ηα  ζηνηρεία  ηνπ  δηαγσληζκνχ  ή  δηαδηθαζίαο  αλάζεζεο  ζηνλ    

νπνίν  ζπκκεηέρνπλ. 
1.2.  Να  δειψλεηαη  φηη,  κέρξη  θαη  ηελ  εκέξα  ππνβνιήο  ηεο  πξνζθνξάο  ηνπο, 

α. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα:  
i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο 
δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 
iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 
48), 
iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 
(Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ  ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ L 309/15/25.11.2005) ηηο 
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ (ΔΔ L 214/29/4.08.2006) νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη κε ην 
λ 3691/2008 (Α’ 166)  
vi) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
- ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε ππεχζπλε δήισζε πεξί κε 
θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα ππνβάιινπλ : 
α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 
β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  
γ) ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. 
- Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ 
ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  
- Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε αθνξά 
θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή Κνηλνπξαμία. 
vii) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
β. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε 
δηαδηθαζία.   

γ. Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θαλ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 (A΄ 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).    

δ. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο Φνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ 
εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο.   

ε. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά, ηνπο θαηά ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά 
πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο),   

Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ 
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ζη. Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ Γηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

δ. Ο πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). 
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ε. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.  

  Ζ αλωηέξω ππεύζπλε δήιωζε θέξεη εκεξνκελία εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ ηξηάληα(30) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηωλ 
πξνζθνξώλ θαη  δελ απαηηείηαη βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα 
δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ.(Ν.4250/2014 αξ. 3) 

 
1.3  Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο 
δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο. 
1.4 Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή 
απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα 
Ο.Δ θαη Δ.Δ.), ζηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 
πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε  λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε 
άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
1.5  Άιια δηθαηνινγεηηθά: 

α) Πεξηγξαθή ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο (ηειεπηαία θαηάζηαζε 
πξνζσπηθνχ). 

β)  Γήισζε, φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Eιιεληθνχ Γεκνζίνπ κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

γ) Γήισζε φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 

δ) Γήισζε φηη δελ έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζχκβαζε ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 
Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή 
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν 
απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην Γηαγσληζκφ. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδνο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 
θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 
 
1.6  Όηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ δηαηππσκέλσλ ζηε παξνχζα Πξνθήξπμε Γεληθψλ Όξσλ 

Γηαγσληζκνχ, ηνπο κειέηεζαλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη φηη απνδέρνληαη απηνχο 
αλεπηθχιαθηα. 

1.7   Όηη ε επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπο 
πξνο ηo , ΣΑΤΣΔΚΧ ή εμαηηίαο απηήο, είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπο, είηε ζην πξνζσπηθφ 
ησλ Τπεξεζηψλ, είηε ζε ηπρφλ ζπλεξγάηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο, είηε ζε θάζε ηξίην 
θαη νη ηπρφλ δεκηέο ή βιάβεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνμελεζνχλ ζε φινπο απηνχο, 
βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Δξγνιάβν. Σν ίδην ηζρχεη φρη κφλν γηα ηηο ζσκαηηθέο 
βιάβεο ή ηε ζαλάησζε πξνζψπνπ θαη γηα ηελ εμ΄ απηψλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ 
εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, αιιά θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε θάζε ηξίηνλ, ζαλ ηέηνηνπ 
(ηξίηνπ) λννπκέλνπ θαη ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ, θαηά πεξίπησζε κεηά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη 
ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. 

1.8   Όηη νθείινπλ λα απνθαζηζηνχλ απξνθάζηζηα θάζε δεκηά, ε νπνία ηπρφλ ζα πξνθιεζεί 
ζε βάξνο ηνπ  ΣΑΤΣΔΚΧ   θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ έζησ θαη αλ απηφ νθείιεηαη 
θαη ζε ειαθξά αθφκε ακέιεηά ηνπο ή ησλ απφ απηνχο πξνζηεζέλησλ πξνζψπσλ. 

 
Όιεο νη άλσζη δειψζεηο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη  ζε κηα δήισζε. 
Επιζημαίνεηαι όηι η ημεπομηνία ηηρ ςπεύθςνηρ δήλυζηρ θα ππέπει να είναι η 
ημεπομηνία καηάθεζηρ ηηρ πποζθοπάρ 
ε  πεξίπησζε  πνπ  ν  πξνζθέξσλ  είλαη  λνκηθφ  πξφζσπν  ηελ  ππεχζπλε  δήισζε  
πεξί  κε  θαηαδίθεο  κε  ακεηάθιεηε  απφθαζε  γηα  θάπνην  απφ  ηα  παξαπάλσ  
αδηθήκαηα,  ππνβάιινπλ: 

 νη  Γηαρεηξηζηέο,  φηαλ  ην  λνκηθφ  πξφζσπν  είλαη  Ο.Δ.,  Δ.Δ.  ή  Δ.Π.Δ. 
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 ν  Πξφεδξνο  ηνπ  Γ..  θαη  ν  Γηεπζχλσλ  χκβνπινο,  φηαλ  ην  λνκηθφ  πξφζσπν  
είλαη  Α.Δ. 

 ζε  θάζε  άιιε  πεξίπησζε  λνκηθνχ  πξνζψπνπ,  νη  λφκηκνη  εθπξφζσπνί  ηνπ. 
Όηαλ  ν  πξνζθέξσλ  είλαη  ζπλεηαηξηζκφο  ε  σο  άλσ  ππεχζπλε  δήισζε  ππνβάιιεηαη  
απφ  ηνλ  Πξφεδξν  ηνπ  ζπλεηαηξηζκνχ. 
Όηαλ  ν  πξνζθέξσλ  είλαη  έλσζε  πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία,  ε  σο  άλσ  δήισζε  
αθνξά  θάζε  κέινο  ζχκθσλα  κε  ηα  αλσηέξσ  πνπ  ζπκκεηέρεη  ζηελ  έλσζε  ή  
θνηλνπξαμία.  

 
2. Σα  αιινδαπά  θπζηθά  ή  λνκηθά  πξφζσπα  δειψλνπλ  φηη: 

 Γελ  ηεινχλ  ζε  πηψρεπζε  ή  ππφ  άιιε  αλάινγε  θαηάζηαζε  θαζψο  θαη  ζε  
δηαδηθαζία  θήξπμεο  ζε  πηψρεπζε  ή  ππφ  άιιε  αλάινγε  δηαδηθαζία. 

 Γελ  ηεινχλ  ππφ  θνηλή  εθθαζάξηζε  ή  εηδηθή  εθθαζάξηζε  ή  ππφ  άιιεο  αλάινγεο  
θαηαζηάζεηο,  δελ  ηεινχλ  ππφ  δηαδηθαζία  έθδνζεο  απφθαζεο  θνηλήο  ή  εηδηθήο  
εθθαζάξηζεο  ή  ππφ  άιιεο  αλάινγεο  θαηαζηάζεηο.   

 Δίλαη  εγγεγξακκέλα  ζηα  κεηξψα  ηνπ  νηθείνπ  επηκειεηεξίνπ  ηεο  ρψξαο  
εγθαηάζηαζήο  ηνπο  ή  ζε  ηζνδχλακεο  επαγγεικαηηθέο  νξγαλψζεηο,  νκνίσο  ηεο  
ρψξαο  εγθαηάζηαζήο  ηνπο,  θαηά  ηελ  εκέξα  δηελέξγεηαο  ηνπ  δηαγσληζκνχ. 

 Όινη νη ζπληεξεηέο θαη ηερληθνί πνπ ζα εξγαζηνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ ζα 
πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη 
από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη νη νπνίεο ζα  θαηαηεζνύλ ζε  αληίγξαθα 
 
3.  Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ζα θαηαζέζνπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη 
έιαβαλ γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ θαη φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο     
Πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην Τπόδεηγκα [2]. 
 
 
Οποιοζδήποηε ενδιαθεπόμενορ πποηίθεηαι να λάβει μέπορ ζηο διαγωνιζμό και έσει λάβει γνώζη 
ηηρ πποκήπςξηρ από ηο διαδίκηςο, ππέπει να γνωζηοποιεί ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος ζηο ημήμα 
ππομηθειών ηος ΤΑΥΤΕΚΩ, ώζηε να ειδοποιηθεί εγκαίπωρ για ηςσόν αλλαγέρ ζηην πποκήπςξη. Σε 
διαθοπεηική πεπίπηωζη, ηο ΤΑΥΤΕΚΩ δε θέπει καμία εςθύνη για λανθαζμένερ πποζθοπέρ πος 
οθείλονηαι ζε ηποποποιήζειρ ηων όπων ηος διαγωνιζμού. 
 
 

4.  ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ  ΥΔΣΗΚΑ  ΜΔ ΣΖΝ ΤΝΣΑΞΖ  ΣΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 
Οι πποζθοπέρ ππέπει: 
 
α.  Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
β. Να έρνπλ ζπληαρζεί κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 

 
γ.   Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, 

πξνζζήθεο θ.ι.π.) Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θ.ι.π. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα 
ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ε δε επηηξνπή θαηά 
ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θ.ι.π. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη 
απηέο έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

 
 
 

5.   ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο φζσλ κεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 03 
Οθησβξίνπ, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα  14:30 ζην ΣΑΤΣΔΚΧ Παηεζίσλ 54, 4νο φξνθνο ζην 
Πξσηφθνιιν. 
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Οη πξνζθνξέο ζα απαξηίδνληαη απφ ηα αθφινπζα δηαθεθξηκέλα ζηνηρεία -ππνθαθέιινπο: 
 

A. Tνλ «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ»,  ζθξαγηζκέλν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη  ΟΛΑ ηα θαηά 
πεξίπησζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία . 

 
B. Σνλ «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζθξαγηζκέλν,  θαη ν νπνίνο ζα πεξηέρεη -κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ- ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) 
 

 
Γ.  Σνλ «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζθξαγηζκέλν, θαη ν νπνίνο ζα πεξηέρεη κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο . (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β) 
 
Όινη νη παξαπάλσ ΦΑΚΔΛΟΗ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επθξηλψο ηελ νλνκαζία ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο (π.ρ. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ», «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», 
«Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο»). 
 
  Δπηπιένλ, φινη νη παξαπάλσ θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ ηελ πιήξε «ΔΠΧΝΤΜΗΑ» ηνπ 
πξνζθέξνληνο, θαζψο θαη ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΦΤΞΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 
ΣΟΤ ΣΑΤΣΔΚΧ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ηεο αλάζεζεο πνπ 
δηελεξγείηαη ζηηο 03 Οθησβξίνπ, εκέξα ΓΔΤΣΈΡΑ θαη ώξα  14:30   
 
 

Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ (ππνθάθεινη)  ζα  βξίζθνληαη κέζα ζε εληαίν 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ ζα θέξεη ηηο ίδηεο ελδείμεηο σο αλσηέξσ («Δπσλπκία», «αληηθείκελν 
πξνζθνξάο»).  
 
Διιηπείο ελδείμεηο πάλησο ησλ (εμσηεξηθψλ) ελδείμεσλ ησλ ππνθαθέισλ ή ηνπ θπξίσο θαθέινπ, 
κπνξεί λα ζπκπιεξσζνχλ θαη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ νη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή.  
 
Ζ πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πνπ ζα απεπζχλεηαη ζην 
ΣΑΤΣΔΚΧ θαη ζα πξννξίδεηαη γηα ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη 
ζπζθεπαζζεί ζε εληαίν θάθειν (δέκα) πνπ ζα εκπεξηέρεη φινπο ηνπο ππνθαθέινπο ηεο 
πξνζθνξάο θαη ζα θέξεη ηηο πξναλαθεξζείζεο ελδείμεηο (κε ηελ «Δπσλπκία» ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ «αληηθείκελνπ ηεο πξνθνξάο»).  
 
Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ ηελ δηελέξγεηα  
ηεο αλάζεζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά απνδίδνληαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ΑΞΗΟΛΌΓΖΖο, 
πνπ παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ σο παξαπάλσ 
θαζνξίδεηαη απφ ηε πξνθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε φιεο ηηο άιιεο 
πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή. 
 
Γελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζα επηζηξαθνχλ ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ζα 
ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 
 
 

6.    ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΗΜΔ  

 
Ζ ηηκή ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ). Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε 
Δπξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε Δπξψ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ζα ηζρχνπλ δε θαη ζα δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:  

 Οη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. 

 Σν πνζνζηφ ηνπ Φ.Π.Α. επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ε Παξνρή Έξγνπ . 
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Ζ ηηκή ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη λα αλαθέξεηαη ε 
επηκέξνπο ηηκή γηα θάζε θηίξην θαη ε ζπλνιηθή. 
 

 Οη  θξαηήζεηο  ππέξ ηξίησλ ( παξαθξάηεζε  θφξνπ), σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο 
απφ ηνλ Φ.Π.Α., γηα ηελ ππφ παξνρή ππεξεζία. 

 Σν  θφζηνο  ησλ  απαξαίηεησλ  κηθξνυιηθψλ  γηα  ηε  ζπληήξεζε,  φπσο  ρεκηθφ  πγξφ,  
ςπθηηθφ  πγξφ,  θιπ.   

Γελ  πεξηιακβάλνληαη  ηα  αλαιψζηκα  πνπ  ηπρφλ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα  ηελ  επηζθεπή  ησλ  
θιηκαηηζηηθψλ  κεραλεκάησλ,  ε  ηηκή  ησλ  νπνίσλ  ζα  βαξχλεη  ην  ΣΑΤΣΔΚΧ. 

 
 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, απηή ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ  πξνζθεξφκελε  ηηκή  ζα αλαθέξεηαη  αλά  κήλα  αιιά θαη ζπλνιηθά, πξν  ΦΠΑ  θαη ζα  
αλαγξάθεηαη  αξηζκεηηθά  θαη  νινγξάθσο.  

Ζ  αμηνιόγεζε  ηωλ  πξνζθνξώλ  ζα  γίλεη  ζπγθξίλνληαο ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο 
πξνζθεξνκέλεο παξνρήο έξγνπ κεηαμύ ηωλ πξνζθνξώλ πνπ έρνπλ θξηζεί ωο απνδεθηέο, 
κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο. 

Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε ηηκή, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, δελ πξέπεη λα μεπεξλά, ηελ 
ζπλνιηθή  πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 4.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ αιιά νύηε θαη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε γηα θάζε 

θηίξην μερωξηζηά ήηνη: 

 Κτίριο του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ (Μυλλέρου 13) 37 κλιματιστικά μηχανήματα 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 

 Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας  (Πατησίων 54)  2 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες  και          

50  κλιματιστικά μηχανήματα προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 

 
 

7.   ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ 
ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πην πάλσ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
Δάλ ε φιε δηαδηθαζία θαζπζηεξήζεη ψζηε λα πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ 
πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα απεπζχλεη εξψηεκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ ιήμε 
ησλ πξνζθνξψλ αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ ζε δέθα (10) εκέξεο . 
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 
καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
 
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηεο αλάζεζεο ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. 
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8.   ΔΓΓΤΖΔΗ 

 
 
 
 
 
 

Α.  ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλάζεζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ. 
 
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, παξακέλεη  δε  ζην  ΣΑΤΣΔΚΧ  
κέρξη  ηε  ιήμε  ηεο. 
 
Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 
απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 

 
1.   Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αθφινπζα: 
 
 α.   Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 
 β.   Σνλ εθδφηε 
 γ.   Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 
 δ.   Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 
 ε.   Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

ζη. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη 
ε εγγχεζε. 

δ.   Σνπο φξνπο φηη: 

 'Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη 
ηεο ελζηάζεσο  ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

 'Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 
δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί κεξηθά ή νιηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο ρσξίο 
θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν 
ηεο απαίηεζεο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε.  

 'Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 'Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

                       Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 
 
ε.  Σελ ζρεηηθή πξνθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ (ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο γηα εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο) θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ  
ζ.   Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. 

Πάλησο, ηπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα 
θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ. 
 

2. ηελ πεξίπησζε ελψζεσο Πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε    

        θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο. 
3. Οη εγγπήζεηο ππνρξεσηηθά ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη εθδίδνληαη απφ 

Πηζησηηθά  
       Ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηά λφκν ην δηθαίσκα απηφ θαη 
ιεηηνπξγνχλ     
       λφκηκα ζηελ Διιάδα. 
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ΔΝΣΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

 
α. Οη ηίηινη έληνθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. 
β. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμνπλ ιφγνη θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη 

εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 
θαηά ην ρξφλν ηεο εθπνίεζεο ηνπο. 

γ.  Ζ επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε ηελ παξαιαβή ηνχησλ 
απφ ην δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ 
απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο. 

  

ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ & ΓΑΝΔΗΩΝ 

 
Σα γξακκάηηα ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζα 
γίλνληαη δεθηά σο εγγπήζεηο ζηνλ δηαγσληζκφ, εθφζνλ έρνπλ δηακνξθσζεί φπσο επηηάζζεη ε 
δηάηαμε ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ. 

 
 

                                               9.    ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 
Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
πξνβαίλεη δεκφζηα ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θπξίσο θαθέισλ θαη ησλ θαθέισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ειέγρεη θαη κνλνγξάθεη ηα δηθαηνινγεηηθά, θαηαγξάθεη φιεο ηηο πξνζθνξέο ζην 
πξαθηηθφ θαη απνθαίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε απηψλ, 
εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. 
 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα θχιια απηήο 
 
'Όζνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν άιισλ 
πξνζθνξψλ ζηηο επφκελεο ηξεηο (3)  εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ δηελέξγεηα ηεο αλάζεζεο. 
  
 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. 
 
 Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ 
ππέβαιαλ πξνζθνξέο θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν 
ζθξαγίδεη θαη ππνγξάθεη. 
 
Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλεο κε 
ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  Δάλ ππνβιεζνχλ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
Επιζημαίνεηαι όηι εθόζον ολοκληπωθεί η αξιολόγηζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών καηά ηην ημέπα 

διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού, δύναηαι η Επιηποπή Διαγωνιζμού να πποσωπήζει ΣΗΝ 

ΑΠΟΦΡΆΓΙΗ ηων οικονομικών πποζθοπών καηά ηην ίδια ζςνεδπίαζη. 

 

10.   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  ΑΝΑΓΔΗΞΖ  ΜΔΗΟΓΟΣΖ 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
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1.  Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ηα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε 

2. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εληφο ηεο 
σο άλσ πξνζεζκίαο ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

3.  Ζ Τπεξεζία απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ σο άλσ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ησλ 
νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο έρνπλ απνζθξαγηζηεί. 

4. Σν αξκφδην φξγαλν Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη  ζηελ απνζθξάγηζε  ηνπ   θαθέινπ   
ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ   ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ νξίδεηαη κε ηελ σο άλσ πξφζθιεζε-αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο. 

5. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία  απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ   
δηθαηνινγεηηθψλ   ηνπ   πξνζθέξνληνο   ζηνλ  νπνίν  πξφθεηηαη  λα  γίλεη  ε  θαηαθχξσζε,  ιακβάλνπλ γλψζε  απφ 
ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ . 

 
6.   Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηα σο άλσ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε. 
 

Α  ́  Οη Έιιελεο πνιίηεο : 
1.  Απφζπαζκα πνηληθνχ  κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ  έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα , ήηνη 

 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

 Γσξνδνθία. 

 Απάηε. 

 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο   πιαζηνγξαθίαο, 
ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

 Αδίθεκα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
2.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
3.  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 
Β΄   Οη αιινδαπνί:     

Όια  ηα  παξαπάλσ  δηθαηνινγεηηθά  θαη  ζε  πεξίπησζε  εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα    
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 2 & 3, εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο   
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη    ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Γ  ́   Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά : 
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθ ησλ νπνίσλ:  

 Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ παραγράφων, αφορά 

τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είλαη Ο.Δ . Δ.Δ θαη Δ.Π.Δ.. ηνλ Πξφεδξν θαη 

ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α Δ θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

 Γηα ηηο εκεδαπέο Α.Δ. ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη,   φζνλ 
αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην 
κεηξψν Α.Δ. πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ  θαη φζνλ αθνξά ζηελ 
εηδηθή εθθαζάξηζε απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο Α.Δ. πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε.   

  Γηα η ηο εκεδαπέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη 
απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο 
ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  
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Γ΄   Οη ζπλεηαηξηζκνί:  

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν  
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη  ν πξφεδξνο ηνπ Γ.. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε  
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα.  

 Σα πηζηνπνηεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ Α΄2 θαη 3 & Β΄, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο Γ΄, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο.  

 Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  
 

Δ΄   Οη  ελψζεηο πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά:  
 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε έλαλ πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ Έλσζε.  
Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά,  ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απφ ππεχζπλε δήισζε  ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ γίλεηαη ελψπηνλ 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. 
ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξ α 
δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζεο 
παξαγξάθνπ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ  απφ ηνλ 
δηαγσληζκφ.  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Όταν ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν 

προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται παραπάνω, η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο και ούτω 

καθ' εξής. Αν κανένας δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση ή ο υπόχρεος προς τούτο 

προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά εφόσον έχουν 

ζητηθεί από την διακήρυξη,  καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η  εγγύηση συμμετοχής 

του μειοδότη. 

 
 

11.    ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ  - ΑΝΑΘΔΖ 

 
1.   Ζ απφθαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ  

ζπκκεηέρνληα ν νπνίνο κεηνδφηεζε θαη ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο ζε πνζνζηφ 5% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί, ρσξίο ην ΦΠΑ. Με ηελ 
αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο ζα  έρεη 
απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

 
2.  Δάλ ν δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε αλάζεζεο δελ πξνζέιζεη  λα ππνγξάςεη 

ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ θαη κε ηηο ζπλέπεηεο 
πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζε ζρεηηθή παξάγξαθν. 
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3.    Αλ ε αλάζεζε θαηαθπξσζεί ζε εηαηξεία, ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ππνγξάςεη ηε 
ζχκβαζε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ σο 
εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο. 

 

12.    ΔΝΣΑΔΗ 

 
Γηα ηηο ελζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ έσο θαη 

ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ ζ' απηφλ, εθαξκφδνληαη ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ  Ν. 4412/2016.   

 
 

13.    ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ – ΔΤΘΤΝΔ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 

 Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, σο ηερληθφο ππεχζπλνο, γηα θάζε δεκία ή 
βιάβε πνπ ζα πξνμελεζεί απφ εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ. 
            Ζ ζπληήξεζε - επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ ςχμεο – ζέξκαλζεο - εμαεξηζκνχ ζα 
πξαγκαηνπνηείηε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, ζηνλ 
ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ, ν δε ρξφλνο πνπ ζα 
κεζνιαβεί απφ ηελ αλαγγειία ηπρφλ βιάβεο κέρξη ηελ άθημε ηνπ αξκφδηνπ ηερλίηε γηα ηελ 
απνθαηάζηαζή ηεο ζα είλαη άκεζνο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηηο ηέζζεξηο 
(4) ψξεο. 
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζπληήξεζεο θαη επίβιεςεο φισλ ησλ κνλάδσλ πνπ 
αλαθέξνληαη , δηαζέηνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηερλίηε θάηνρν αδείαο ππφ 
ηνλ άκεζν έιεγρν θαη επζχλε ηνπ. 
ηελ ακνηβή ηεο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη ιίπαλζεο 
θαζψο θαη ε απνζηνιή ηερλίηε ζε πεξίπησζε βιάβεο. _ελ πεξηιακβάλνληαη ε αμία εμαξηεκάησλ 
πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ ιφγσ θπζηνινγηθήο θζνξάο ή θαθήο ρξήζεο. 
Οη εξγαζίεο γηα ηελ ζπληήξεζε, μεθηλνχλ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έρνπλ 
δηάξθεηα έλα έηνο. 
 
           Γηα  θάζε  εξγαζία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ζπληεξνχκελσλ κεραλεκάησλ,  ε  
αλάδνρνο  εηαηξεία  ππνρξενχηαη  λα  ιακβάλεη  φια  ηα  απαξαίηεηα  κέηξα  γηα  ηελ  αζθάιεηα  
ησλ  πξνζψπσλ,  ησλ  θιηκαηηζηηθψλ  κεραλεκάησλ  θαη  ησλ  εγθαηαζηάζεσλ. 
           Ζ  αλάδνρνο  εηαηξεία  ζα  είλαη  ππεχζπλε  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  Διιεληθψλ  
Καλνληζκψλ  θαη  ησλ  θαλνληζκψλ  πνπ  αθνξνχλ  πξνιεπηηθά  κέηξα  θαη  κέζα  πξνζηαζίαο,  
πνπ  πξέπεη  λα  ηεξνχληαη  ζηηο  εξγαζίεο  πνπ  ιακβάλνπλ  ρψξα  ζε  φινπο  ηνπο  ηχπνπο  
εγθαηαζηάζεσλ. 
         Ζ  αλάδνρνο  εηαηξεία  ζα  επζχλεηαη  ζε  θάζε  αηχρεκα  πνπ  ηπρφλ  ζπκβεί  εμ  αηηίαο  ησλ  
εξγαζηψλ  ζπληήξεζεο  θαη  ζα  αλαιάβεη  ηελ  επζχλε  γηα  ηηο  ζπλέπεηεο  πνπ  ελδέρεηαη  λα  
ππάξμνπλ  θαη  λα  αθνξνχλ: 

 σκαηηθέο  βιάβεο  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ηεο  αλαδφρνπ  εηαηξείαο  ή  ζσκαηηθέο  βιάβεο  
ηξίησλ  πνπ  ζα  παξεπξίζθνληαη  ή  δηέξρνληαη  απφ  ην  ρψξν  εξγαζηψλ. 

 Τιηθέο  δεκηέο. 
Ζ  αλάδνρνο  εηαηξεία  ζα  είλαη  ππνρξεσκέλε  λα  έρεη  αζθαιηζκέλν  θάζε  άηνκν  πνπ  
ιακβάλεη  κέξνο  ζηηο  εξγαζίεο  ζπληήξεζεο  ζηα  πξνβιεπφκελα  απφ  ην  λφκν  Σακεία. 
Σν  ΣΑΤΣΔΚΧ δελ  κπνξεί  λα  θάλεη  ή  λα  επηηξέςεη  κε  νπνηνλδήπνηε  ηξφπν  ζπληήξεζε,  
επηζθεπή,  ηξνπνπνίεζε,  απνμήισζε – εγθαηάζηαζε  ησλ  θιηκαηηζηηθψλ  κεραλεκάησλ  απφ  
πξφζσπα  κε  εμνπζηνδνηεκέλα  απφ  ηελ  αλάδνρν  εηαηξεία.   
ε  θακηά  πεξίπησζε  ε  Αλάδνρνο  εηαηξεία  δελ  κπνξεί  λα  ρξεζηκνπνηήζεη  αλαιψζηκα  πιηθά 
– αληαιιαθηηθά  ηα  νπνία  δελ  είλαη  εγθεθξηκέλα  απφ  ηελ  αληίζηνηρε  θαηαζθεπάζηξηα  εηαηξεία  
ησλ  πξνο  ζπληήξεζε – επηζθεπή  θιηκαηηζηηθψλ  κεραλεκάησλ. 
 
 
 

14.    ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΛΖΞΖ  ΣΖ  ΤΜΒΑΖ – ΠΑΡΑΣΑΖ   
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Ζ  ζχκβαζε  πνπ  ζα  ππνγξαθεί  κε  ηνλ  Αλάδνρν,  ζηνλ  νπνίν  ζα  θαηαθπξσζεί  ε 

αλάζεζε,  ζα έρεη  αξρηθή  δηάξθεηα  ελφο (1)  έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. 

Ζ  ζχκβαζε  κπνξεί  λα  παξαηαζεί  γηα  δηάζηεκα  αθφκε δχν κελψλ   θαη  λα  ηξνπνπνηεζεί  
θαηά  ην  ρξφλν  ηζρχνο  ηεο,  κε  αλάινγε  αλαπξνζαξκνγή  ή  κε  ησλ  ηηκψλ  πνπ  ηζρχνπλ  
ζήκεξα,  χζηεξα  απφ  δηαπξαγκάηεπζε  ησλ  δχν  κεξψλ  θαη  εθφζνλ  έρνπλ  πξνθχςεη  ιφγνη  
πνπ  ηε  δηθαηνινγνχλ,  κεηά  απφ  ζρεηηθή  απφθαζε  ηνπ  Γ..  ηνπ  ΣΑΤΣΔΚΧ. 

 
Απαξάβαηνο όξνο ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί είλαη : 

Σν ΣΑΤΣΔΚΩ ε ν δηάδνρνο θνξέαο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ  έρεη ην δηθαίωκα νπνηεδήπνηε θξίλεη όηη 
δελ είλαη απαξαίηεηεο πιένλ νη ππεξεζίεο ηνπ αλαδόρνπ, ζε όια ε ζε θάπνην από ηα 
θηίξηα ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, λα θαηαγγείιεη αδεκίωο ηε ύκβαζε, θαη ρωξίο ππαηηηόηεηα ηνπ 
ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ, αθνύ ηνλ ελεκεξώζεη εγγξάθωο έλα (1) κήλα λωξίηεξα. 

 
 

15.    ΚΖΡΤΞΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΩΣΟΤ 

 
Σν  ΣΑΤΣΔΚΧ  δηθαηνχηαη  λα  ιχζεη  κνλνκεξψο  ηε  ζχκβαζε  πξηλ  ηε  ιήμε  ηεο θαη λα θεξχμεη 
ηνλ Αλάδνρν έθπησην,  αλ  δηαπηζηψζεη  φηη  ν  Αλάδνρνο  δελ  αληαπνθξίλεηαη ζηα θαζήθνληά 
ηνπ, ρσξίο  ππνρξέσζε  απνδεκίσζεο  πέξαλ  ησλ  δεδνπιεπκέλσλ,  κεηά  απφ  πξνεγνχκελε  
έγγξαθε  εηδνπνίεζε  ηνπ  ΣΑΤΣΔΚΧ.   

  
ηελ  πεξίπησζε  απηή  ε  εγγχεζε  θαιήο  εθηέιεζεο  θαηαπίπηεη  ππέξ  ηνπ  ΣΑΤΣΔΚΧ θαη  
γίλεηαη  αλάζεζε  ηνπ  έξγνπ  γηα  ην  ππφινηπν  δηάζηεκα  ζην  2ν  κεηνδφηε  κε  απφθαζε  ηνπ  
Γ..  ηνπ  ΣΑΤΣΔΚΧ. 
 

16.    ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο θάζε κήλα, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, 
κε ηελ έθδνζε θαη πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ : 

 Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ 

 Τπεξεζηαθή βεβαίσζε ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ  έξγνπ  
 
Σo ηηκνιφγηo πνπ ζα εθδνζεί  ζα είλαη επί πηζηψζεη θαη ζχκθσλα κε ην Ν.2238/1994, επηβάιιεηαη 
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ 
αγαζψλ κε ζπληειεζηή ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) θαη ζηελ παξνρή Τπεξεζηψλ κε ζπληειεζηή νθηψ  
ηνηο εθαηφ (8%) γηα πιεξσηέα πνζά άλσ ησλ 150,00 €. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 4013/2011 θξάηεζε χςνπο 0,10% επί ηεο αξρηθήο 
αμίαο εθηφο ΦΠΑ ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 
 
Σα ζηνηρεία  έθδνζεο  ηωλ ηηκνινγίωλ είλαη: 

 
Γηα ην θηίξην ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ/ Κεληξηθή Τπεξεζία (νδόο Παηεζίωλ 54)_ 

ΣΑΤΣΔΚΩ 

Ν.Π.Γ.Γ. 

Παηεζίωλ 54, Αζήλα – Σ.Κ. 10682 

Α.Φ.Μ. : 998191503 

Γ.Ο.Τ. : ΗΑ΄ Αζελώλ 

 

 

Γηα ην θηίξην ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΖ (νδόο Μπιιέξνπ 13): 
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ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΖ 

Ν.Π.Γ.Γ. 

Μπιιέξνπ 13, Αζήλα Σ.Κ. 104 36 

Α.Φ.Μ. : 998191503 

Γ.Ο.Τ. : ΗΑ΄ Αζελώλ 

 

 
Καηά ηα ινηπά, όπνπ δελ αληίθεηηαη ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο,  ηζρύνπλ ηα 
άξζξα ηωλ  δηαηάμεωλ  πνπ  αλαθέξνληαη  ζηελ  αξρή  απηήο, πνπ  ζεωξνύληαη  όηη  
απνηεινύλ αλαπόζπαζην  ζηνηρείν  ηεο πξνθήξπμεο.   
 
 
 
 
 
ΑΘΖΝΑ  ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ   2016                                         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 
 
                                          
 
 
                                                                                          ΣΑΜΑΣΗΟ ΤΠΔΡΖΦΑΝΟ 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ [1] 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
Πξνο ην 
ΣΑΤΣΔΚΧ     Ζκεξνκελία ..………….... 
Παηεζηψλ 54 
Αζήλα 106 82 
 

αο γλσξίδνπκε φηη, παξαηηνχκελνη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ 
επεξγεηήκαηνο ηεο δίδεζεο, θαη απφ ην δηθαίσκά καο λα ζαο πξνβάινπκε φιεο ηηο νπνηεζδήπνηε, 
αθφκε θαη κε πξνζσπνπαγείο, ελζηάζεηο ηνπ πξσηνθεηιέηε, ηδηαίηεξα δε θάζε άιιε έλζηαζε απφ 
ηα άξζξα 852-856,862-864 & 866-869, ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη απφ ηα ηπρφλ δηθαηψκαηά 
καο πνπ απνξξένπλ απφ ηα πην πάλσ άξζξα, εγγπφκαζηε, κε ηελ παξνχζα ξεηά, αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα θαη επζπλφκαζηε έλαληί ζαο εηο νιφθιεξνλ θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ 
Δξγνιάβνπ …...………..………….. πνπ εδξεχεη ………………………. κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
……………….ΔΤΡΧ, γηα ηελ αθξηβή, πηζηή θαη εκπξφζεζκε εθπιήξσζε φισλ ησλ νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο ππνρξεψζεσλ αλέιαβε ν ελ ιφγσ «ΑΝΑΓΟΥΟ» ή «ΔΡΓΟΛΑΒΟ», ζχκθσλα κε ηε 
ζχκβαζε Παξνρήο …………………πνπ ζπλνκνιφγεζε καδί ζαο γηα ………………… , αληίγξαθν 
ηεο νπνίαο ππνρξενχηαη λα καο παξαδψζεη. 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ, ιφγσ ηεο παξαπάλσ εγγχεζεο, απνθαζίζεηε θαηά ηελ ειεχζεξε θαη 
αδέζκεπηε θξίζε ζαο, ηελ νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε, φηη ν ελ ιφγσ Δξγνιάβνο παξέβε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ έρεη αλαιάβεη κε ηελ πην πάλσ χκβαζε , ζαο 
δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα ηελ ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε ακέζσο 
θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, νιφθιεξν ή κέξνο απηνχ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο, θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε 
ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο, ρσξίο λα απαηηείηαη γηα 
απηή ηελ πιεξσκή νπνηαδήπνηε εμνπζηνδφηεζε, ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ 
παξαπάλσ Δξγνιάβνπ θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ ζρεηηθή έλζηαζε, 
επηθχιαμε ή πξνζθπγή ηνπ Δξγνιάβνπ ζε δηαηηεζία ή ζε δηθαζηήξηα κε αίηεκα ηε κε 
θαηάπησζε απηήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ζέζε απηήο ζε δηθαζηηθή κεζεγγχεζε . 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Γειψλνπκε αθφκε φηη ε εγγχεζή καο απηή ζα ηζρχεη γηα δύν (2) κήλεο κεηά ηελ εθπιήξσζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή Δξγνιάβνπ πνπ αλέιαβε κε ηελ παξαπάλσ χκβαζε θαη 
κε ηα ζπκπιεξψκαηα ηεο θαη κέρξη λα επηζηξαθεί απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζηνλ Αλάδνρν ή 
Δξγνιάβν κε ηελ ππνρξέσζε λα ηελ παξαδψζεη ζηελ εθδφηξηα Σξάπεδα. 

Απφ ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηνλ Δξγνιάβν, ην ΣΑΤΣΔΚΧ δελ ζα θέξεη 
νηαλδήπνηε επζχλε έλαληη ηεο εθδφηξηαο Σξάπεδαο. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 
ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ [2] 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 
ΣΟΤ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

 

 

Ο ππνγεγξακκέλνο ……………………………………………… πνπ εθπξνζσπψ λφκηκα ηελ 
Δηαηξεία ………....…………………………………………………………………………………………. 
πνπ κεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ γηα ηελ αλάζεζε ζπληήξεζεο ηωλ  θιηκαηηζηηθώλ 
κερ/ηωλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ θαη ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΖ  κε Σερληθή 
Δηαηξεία Κιηκαηηζκνύ, δειώλω ππεύζπλα, φηη έιαβα γλψζε φισλ ησλ δηαηππσκέλσλ ζηε 
ζρεηηθή Γηαθήξπμε Γεληθψλ & Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηνπο κειέηεζα κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή θαη φηη εμ’ νλφκαηνο ηεο παξαπάλσ αλαγξαθνκέλεο Δηαηξείαο, απνδέρνκαη απηνχο 
αλεπηθχιαθηα. 
 
 
 
 
 

Αζήλα: .……………….. 
 
Ο Γειώλ 
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                                                    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 
 

πληήξεζε & ξύζκηζε ηνπηθώλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδωλ split units. 
Ζ ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 
1. Καζαξηζκφο θίιηξσλ αέξα «εζσηεξηθψλ» ηκεκάησλ. Ο θαζαξηζκφο γηα ηα θίιηξα πιελφκελνπ 
ηχπνπ ζα γίλεηαη επηκειψο κε λεξφ. 
2. Καζαξηζκφο ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ ζπζθεπψλ, ησλ ζηθνληψλ ή ησλ 
ζσιελψζεσλ ζχλδεζεο ζπζθεπψλ κε ηα δίθηπα, ησλ ζσιελψζεσλ ησλ δηθηχσλ, θιπ) 
3. Καζαξηζκφο ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο (ζηνηρείσλ) ησλ αεξφςπθησλ ζπκππθλσηψλ 
(Condensers) κε ρξήζε αληιίαο ρεκηθνχ πγξνχ, επηζεψξεζε ησλ ζπζθεπψλ γηα πηζαλή δηάβξσζε 
ή θζνξέο. 
4. Πιχζηκν ηνπ κεραλήκαηνο εμσηεξηθά. 
5. Έιεγρνο δηαξξνήο ςπθηηθνχ πγξνχ θαη επηζθεπή ηνπ ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο ζε πεξίπησζε 
εληνπηζκνχ δηαξξνήο. 
6. Πιήξσζε ηεο κνλάδαο κε ςπθηηθφ πγξφ ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην. 
7. Έιεγρνο νκαιήο ιεηηνπξγίαο  ησλ αλεκηζηήξσλ θαη ηεο ζσζηήο θνξάο πεξηζηξνθήο ηνπο. 
8. Ακπεξνκέηξεζε ζπκπηεζηψλ, έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ, ησλ ειεθηξνληθψλ 
πιαθεηψλ, ησλ θαισδίσλ θαη φπσο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκπηεζηψλ 
9. Δπηζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ κνλψζεσλ ςπθηηθψλ θπθισκάησλ 
Δληφο ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ε εξγαζία θαη φια ηα κηθξνυιηθά θαη αλαιψζηκα 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ. 
Ζ ζπληήξεζε ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ split units ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεραλήκαηα 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, εηαηξεηψλ θαη απνδφζεσλ. 
Πξνιεπηηθφο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κνλάδσλ ζα γίλεηαη αλά δίκελν.  
 
πληήξεζε & ξύζκηζε θεληξηθώλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδωλ Κ.Κ.Μ. 
Ζ ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ην πιχζηκν ησλ θίιηξσλ, ην ρεκηθφ θαζαξηζκφ ηνπ θνηλνχ 
ζηνηρείνπ ςχμεο – ζέξκαλζεο, ην πιχζηκν ηνπ θπγνθεληξηθνχ αλεκηζηήξα θαζψο θαη ην πιχζηκν 
ησλ πιαζηηθψλ ή κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ φπνπ απαηηείηαη. Σέινο, ζα γίλεη έιεγρνο ζηελ ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε, ηνπ άμνλα, ησλ ηξαπεδνεηδψλ ηκάλησλ, ηνπ πξνθπιαθηήξα ηκάλησλ θαη ηα 
ξνπιεκάλ ή έδξαλα νιίζζεζεο. 
Δληφο φπσο ηηκήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ε εξγαζία θαη φια ηα κηθξνυιηθά θαη 
αλαιψζηκα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ζπληήξεζε ηεο ΚΚΜ. 
Πξνιεπηηθφο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κνλάδσλ ζα γίλεηαη αλά δίκελν 
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                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 
 
                                                  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

                                     ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

    ΔΠΩΝΤΜΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
   ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ 

 

 
 

Α/
Α 

Γ/ΝΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜ
ΔΝΖ 
ΜΖΝΗΑΗΑ ΣΗΜΖ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜ
ΔΝΖ 
ΔΣΖΗΑ ΣΗΜΖ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ  
ΣΗΜΖ  
ΠΡΟΦΟΡΑ 
(ΜΔ ΦΠΑ) 

1 ΠΑΣΖΗΩΝ 54 
    ΑΘΖΝΑ 

ΚΛΗΜ. SPLIT UNIT 
-   K.K.M 

   

2 ΜΤΛΛΔΡΟΤ 13 
   ΑΘΖΝΑ 

ΚΛΗΜ. SPLIT UNIT 
 

   

      

 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΗ ΦΠΑ 
 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΦΠΑ 

 
 

 
 

 

ΣΗΜΖ ΑΠΟΞΖΛΧΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΦΤΞΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ 
9.000 ΒΣU  ΔΧ ΚΑΗ 24.000 ΒΣU  
 
ΑΠΟΞΖΛΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ 9.000 ΒΣU  ΔΧ ΚΑΗ 24.000 ΒΣU(ΑΝΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑ)  . ……….……..€ 
 
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ 9.000 ΒΣU  ΔΧ ΚΑΗ 24.000 ΒΣU ΑΝΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑ) …….…………€ 
 
 
Η ηιμή αποξήλυζηρ και ηοποθέηηζηρ κλιμαηιζηικών δεν θα ληθθεί ςπότη ζηην ζύγκπιζη ηυν 
οικονομικών πποζθοπών. 
Το Ταμείο διαηηπεί ηο δικαίυμα ηηρ επιλογήρ άλλος ηεσνικού για ηην αποξήλυζη και ηοποθέηηζη 
ηυν κλιμαηιζηικών μησανημάηυν αν κπίνεηαι όηι η ηιμή ηηρ αναδόσος εηαιπείαρ δεν είναι ππορ ηο 
ζςμθέπον ηος Ταμείος.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


