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ΑλεξανδρΑλεξανδρούποληούπολη, 12-06-2
Αριθ. Πρωτ:
82950/6944
Αλεξανδρούπολη,03-08-2021
Α.Π.
208079/10207

Ταχ. Δνση
: Καραολή & Δημητρίου 40
Ταχ. Κώδικας : 68100
Πληροφορίες: : Χονδρός Αποστόλης
Τηλ.
: 25513-50556
FAX

: 25510-50456

e-mail :metaforon.evrou@pamth.gov.gr

Θέμα: «Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή πάγκου συναλλαγήςγκισέ & την δημιουργία χώρου υποδοχής – εξυπηρέτησης του κοινού της Υπηρεσίας μας».
Αναθέτουσα Αρχή:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ /ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Φ.Ε.:
ΚΑΕ:

4391
0851.0001 & 1311.0001

CPV :

45110000-1,45311100-1, 45314320-0, 98342000-2, 30214000-2

Κριτήριο Ανάθεσης:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

9.920 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Διάρκεια ισχύος προσφορών:

11-08-2021
60 ημέρες

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης
τιμής στο σύνολο της προσφοράς για την κατασκευή πάγκου συναλλαγής-γκισέ & την δημιουργία χώρου
υποδοχής κοινού.
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστά το κόστος για τα υλικά και τις απαιτούμενες εργασίες.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προ Φ.Π.Α. για το
σύνολο των υλικών και των εργασιών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω υπό προμήθεια ειδών και παροχής εργασιών περιγράφονται
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης.
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε.
Έβρου, οικονομικού έτους 2021, Ε.Φ 4391 και τους ΚΑΕ1311.0001 4.960,00€ και ΚΑΕ 0851.0001 4.960,00€.

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων),
καλούνται να υποβάλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ-ΓΚΙΣΕ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

(αρ. πρωτ.208079/10207/03-08-2021, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ./ Fax:
Εmail:

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία».
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την 11-08-2021 & ώρα 10.00 π.μ. στο τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δνσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:
1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση
metaforon.evrou@pamth.gov.gr.
Ο ανάδοχος θα έχει την δυνατότητα επιτόπιου ελέγχου στο κτίριο που θα λάβουν χώρα οι εργασίες εντός
εργασιακού ωραρίου 8:30-14:30 ενώ θα του διατεθούν και οι κατόψεις του χώρου κατόπιν τηλεφωνικής
συνεννόησης με την Προϊσταμένη του τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Κυρτζίδου Σταυρούλα, τηλέφωνο
επικοινωνίας 2551350438.
2.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει καταρχήν:
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας
2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 (δικαστική χρήση)
3. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016(συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία)
Ακολούθως:

:

α) Δύο (2) αντίγραφα του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β και ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας, με
σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.
Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση τα ΕΝΤΥΠΑ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον
προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν
υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον
προσφέροντα.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης
και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως
τους όρους αυτούς.
Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω
διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.
β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το
συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).
Διευκρίνιση:
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις
υπογράφουν:
i.
Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
ii.
Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
iii.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
iv.
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος,
που συμμετέχει σε αυτήν.
3. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εξήντα (60) ημέρες από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει
όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η
ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Τιμές
Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς Φ.Π.Α) θα περιλαμβάνονται:
▪
▪
▪
▪

Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ΕΥΡΩ.
Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις
ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς).
Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν
υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.
Όλες οι δαπάνες ασφάλισης των ειδών, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής .

5. Ειδικοί όροι
▪ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
▪ Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
▪ Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.
▪ Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
6. Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης
τιμής {(Συνολική τιμή υλικών + Κόστος Εργασίας) προ Φ.Π.Α.}.Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας
αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που
μειοδότησαν.
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική
απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Υπηρεσία μας.

7. Παράδοση- Παραλαβή
Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες
κατασκευής πάγκου συναλλαγής-γκισέ & την δημιουργία χώρου υποδοχής κοινού στο κτίριο επί της οδού
Καραολή – Δημητρίου 40 στην Αλεξανδρούπολη εντός τριών ημερών (Σάββατο -Κυριακή-

Δευτέρα) όπως θα ορίζετε στη σύμβαση.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και εφόσον οι εργασίες και τα είδη είναι
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. H αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν ελέγχου.
8. Πληρωμή
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων εργασιών και ειδών θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του
αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης, μετά την οριστική παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών και την διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες
κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 64 Ν.4172/13 ΚΦΕ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ
Α.Α.
ΔΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. Παράρτημα Δ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ’ αριθ. 208079/10207/03-08-2021, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στη κατασκευή πάγκου συναλλαγής του κοινού - γκισέ και των
απαραίτητων εργασιών για την δημιουργία - διαμόρφωση χώρου υποδοχής κοινού.

Α) ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1) Υλικά για πάγκο συναλλαγής, ύψους 1,15 m, πλάτους 0,40 m, πάχους 18 mm, με στηρίγματα ανά
2,30 m και συνολικού μήκους 9,20 m. Το πλάτος της επάνω πλευράς θα είναι 0,40 m και πάχους 25
mm και θα προεξέχει 0,15 m από την εξωτερική πλευρά. Κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς θα
υπάρχει επένδυση με λωρίδες μελαμίνης πάχους 8 mm και πλάτους 30 mm. Θα είναι
κατασκευασμένος από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης, υψηλής πυκνότητας
(600 kg/m3). Το φιλμ της επικάλυψης θα είναι απομίμησης επιλογής της υπηρεσίας. Η επιλογή της
μελαμίνης θα γίνει από δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στην επιτροπή. Στα εμφανή
κόκορα των επιμέρους τμημάτων (πλαϊνά, άνω και κάτω επιφάνειες θα θερμοκολληθεί ταινία PVC
πάχους 3 mm. Η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων θα γίνεται αποκλειστικά με ραβδωτές καβίλιες
και συνδετικά μεταλλικά φεράμια. Ανάμεσα στις θέσεις εργασίας θα τοποθετηθεί διαχωριστικό από
ίδιο υλικό πάχους 18 mm μήκους 80 cm και ύψους 42 cm, διαχωρίζοντας τις θέσεις εργασίας μεταξύ
τους. Η άκρη θα είναι φάλτσο κομμένο. Ο χρωματισμός των ξύλινων επιφανειών θα υποδειχθεί από
την Υπηρεσία.
2) Ο συνολικός αριθμός των ρευματοδοτών τύπου schuko είναι 60, των τηλεφωνικών ακροδεκτών RJ11 είναι 15,
ακροδεκτών Data RJ45 cat5e ή 6 είναι 15 και των διακοπτών φωτισμού 4 (Ενδεικτικός τύπος ακροδεκτών
LEGRAND Valena) , των αντίστοιχων καλωδιώσεων & καναλιών ρεύματος -δικτύου κλπ υλικών.

3) Πιστοποιημένοι υαλοπινάκες ασφαλείας τύπου triplex 5+5, ύψους 0,60 m, πάχους 5,5 mm,
συνολικού μήκους 9,2 m για τέσσερις θέσεις εργασίας με τα απαραίτητα μεταλλικά εξαρτήματα
στήριξης. Θα υπάρχει κενό 13 mm στο κάτω μέρος των υαλοπινάκων.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αποξήλωση Η/Μ εγκαταστάσεων (καλώδια, πλαστικά κανάλια ισχυρών και ασθενών ρευμάτων,
διακόπτες, ρευματοδότες, πρίζες DATA κλπ) που υπάρχουν επάνω στα αλουμινένια χωρίσματα.
Αποξήλωση και μεταφορά των αλουμινένιων χωρισμάτων από τον χώρο για αποκομιδή και
απόρριψη, σε χώρο που προβλέπεται από την νομοθεσία (ανακυκλωτική εταιρεία), χωρίς το
χώρισμα που βρίσκεται στην τωρινή είσοδο της Υπηρεσίας συνολικής επιφάνειας 40 m2.

Επιδιόρθωση του δαπέδου στα σημεία όπου καθαιρέθηκαν τα αλουμινένια χωρίσματα, με πλακίδια
ίδιου χρωματισμού και ποιότητας.
Καθαρισμός των εξωτερικών υαλοπινάκων εξωτερικά και εσωτερικά από αυτοκόλλητα και άλλα
πλαστικά που υπάρχουν.
Μετακίνηση των γραφείων, ερμαρίων και βιβλιοθηκών που υπάρχουν στον χώρο σε άλλη θέση
που θα τους υποδειχθεί, ώστε να ταιριάζουν στην νέα διαρρύθμιση, καθώς και μετακίνηση άλλων
γραφείων και βιβλιοθηκών από άλλο χώρο, τα οποία θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Τοποθέτηση καλωδιώσεων για την λειτουργία των νέων θέσεων εργασίας, τα καλώδια που
οδεύουν προς τους διακόπτες, ρευματοδότες, τηλεφωνικές πρίζες, πρίζες DATA, χειριστήρια
μηχανημάτων κλπ θα τοποθετηθούν εντός πλαστικών καναλιών όδευσης, διαφορετικών για ασθενήισχυρά ρεύματα, ενώ θα γίνει η σύνδεση με την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση & θα γίνει
έλεγχος σωστής λειτουργιάς.
Χρωματισμός του χώρου στο σύνολό του (κάθετες επιφάνειες και οροφή́). Οι προεργασίες είναι οι
τυπικές (απόξεση παλαιών χρωματισμών, στοκάρισμα ανωμαλιών, καθαρισμός, απομάκρυνση
καρφιών, κλπ) τοπικά́ οπού αυτές εντοπίζονται. Τα χρώματα θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Μετακίνηση των υπαρχουσών φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτησή τους πάνω από τις νέες θέσεις
εργασίας, με τις καλωδιώσεις τους μέσα σε πλαστικά κανάλια. Η σύνδεση τους θα γίνει από τον
υπάρχων ηλεκτρολογικό πίνακα. Μετά Θα γίνει, απαραιτήτως, έλεγχος σωστής λειτουργίας.
Μετακίνηση των κλιματιστικών μηχανημάτων του χώρου. Θα επιλεχθεί́ η καταλληλότερη θέση για
την τοποθέτηση των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος
γύρω τους (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή́) και να υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης
των συμπυκνωμάτων. Πριν από́ την τοποθέτηση της μεταλλικής πλακάς στήριξης «πλάτη» της
εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να βεβαιωθεί́ ο εγκαταστάτης ότι δεν περνούν
καλώδια ή σωλήνες από́ τα σημεία που θα τρυπήσει για να βιδώσει την «πλάτη» στήριξης καθώς και
στο σημείο που θα τρυπήσει για το πέρασμα των σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής
και εξωτερικής μονάδας. Η μεταλλική́ πλακά στήριξης πρέπει να είναι καλά́ στερεωμένη και
αλφαδιασμένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική́ θα
πρέπει να μονωθούν με μονωτικούς σωλήνες (όχι με ταινία) και το σύνολο των σωλήνων. Η θέση
που θα επιλεγεί́ για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού́ (στο δάπεδο ή στον
τοίχο), θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεμπόδιστο αερισμό́ της μονάδας (σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή́). Το μήκος των σωληνώσεων να είναι μέσα στα επιτρεπτά́ όρια του κατασκευαστή́.
Αφού́ ολοκληρωθεί́ η εγκατάσταση, θα πρέπει να δοκιμαστεί́ η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων της
εσωτερικής μονάδας. Μετά να γίνει, απαραιτήτως, έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργιάς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ’ αριθμ. 208079/10207/03-08-2021, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την κατασκευή πάγκου συναλλαγής-γκισέ και των απαραίτητων εργασιών για την δημιουργία χώρου
υποδοχής κοινού στην Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40 στην
Αλεξανδρούπολη.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ (Νομίμου
Εκπροσώπου):
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η κατασκευή του πάγκου συναλλαγής θα
πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των
τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Α)

ΝΑΙ

Λοιπές εργασίες για την δημιουργία διαμόρφωση χώρου υποδοχής κοινού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

Η υλοποίηση του έργου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της
παρούσας, δύναται όμως να τροποποιηθεί εάν προταθεί διαφορετική τεχνική λύση από τον υποψήφιο
ανάδοχο. Η οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην τεχνική υλοποίηση του έργου θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από
την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάθεσης.
Ημερομηνία
…………………
Υπογραφή-Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ’ αριθμ. 208079/10207/03-08-2021, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την κατασκευή πάγκου συναλλαγής-γκισέ και των απαραίτητων εργασιών για την δημιουργία χώρου
υποδοχής κοινού στην Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40 στην
Αλεξανδρούπολη.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ (Νομίμου
Εκπροσώπου):
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ
(ΠΡΟ Φ.Π.Α)

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΜΕ ΦΠΑ)

1. Κόστος υλικών
2. Κόστος εργασίας
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΡΟ Φ.Π.Α
Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α

Ημερομηνία
………………
Υπογραφή- Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

Π.Α.Μ.Θ. / Π.Ε. ΕΒΡΟΥ/ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Αριθ:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

208079/10207/03-08-2021,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986,δηλώνω ότι:
- Ότι παραιτούμαι από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της
αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής όπως και για κάθε λόγο δημοσίου
συμφέροντος.
- Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβα γνώση
- Ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και συμμορφώνομε με τις τεχνικές απαιτήσεις
και προδιαγραφές που τίθενται για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης και ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του εν
λόγω έργου.
- Ότι δεν έχω τιμωρηθεί με αποκλεισμό από Διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
- Ότι δεν έχω κηρυχτεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών/υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα.
- Ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
- Ότι πληρώ τα σχετικά κριτήρια τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
- Να δηλωθούν οι φορείς προς τους οποίου είναι υπόχρεοι για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
- Ότι δεν υφίσταται καμία προσπάθεια εκ μέρους μου για στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν υπάρχει κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοιά του άρθρου 24 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ότι εφαρμόζω απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν 4412/16, και αφορά
στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
- Ότι βάσει του άρθρου 43 παρ. 7αγ του Ν.4605/2019 δε βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ.1 του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Θα προσκομίσω τα νομιμά παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

Ημερομηνία:
Ο ΔηλώνΕξουσιοδοτών
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

