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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 96/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΑΝΕΛΣ) & ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύμφωνα με την ισχύουσα περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία και επιπλέον τις
υπ’ αρ. 119/24.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΔ0ΥΟΡΛΨ-ΠΡΒ) και υπ’ αρ. 122/24.10.2016 (ΑΔΑ:
ΨΗΜΚΟΡΛΨ-ΠΩΞ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και την απόφαση που λήφθηκε
στην υπ’ αριθ. 1150/25.10.2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής
Λέσχης του Α.Π.Θ. (ΑΔΑ: Ψ6Δ4ΟΡΛΨ-Ν8Ψ),
ΠΡΟΚ ΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
“Προμήθεια πετασμάτων χωρισμάτων (πάνελς) και την τοποθέτησή τους στην εσωτερική
τοιχοποιία των χώρων παρασκευής γευμάτων της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης
του Α.Π.Θ.”, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β’ της διακήρυξης, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον ΦΠΑ ήτοι
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν την
προσφορά τους στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.
(Γραμματεία, 1ος όροφος, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη) ή άλλως με αποστολή μέσω
ταχυμεταφοράς (courier), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι την
14.11.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00. Στην περίπτωση αποστολής μέσω
ταχυμεταφοράς (courier), ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του φακέλου στην
υπηρεσία λογίζεται η ως άνω. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα στο πρωτόκολλο λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο
δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.auth.gr/news/tenders_pfl και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) τα οποία τηρούνται στην
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ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί
σε μία τοπική εφημερίδα.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης και
από τη Γραμματεία της Π.Φ. Λέσχης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. – 15.00
μ.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15.11.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00, στο γραφείο Νο56 της Πανεπιστημιακής Φοιτητική Λέσχης από την Επιτροπή
αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
Με την προσφορά υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ήτοι σε ποσό εξακοσίων ευρώ (600€) (Παράρτημα
Γ’).
Η εγγύηση συμμετοχής αν δεν είναι αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για εκατόν πενήντα (150) ημέρες. Επισημαίνεται επίσης ότι πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ (Παράρτημα Γ’). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει
στην Π.Φ. Λέσχη μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης και την οριστική εκκαθάριση των
εκατέρωθεν απαιτήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Φ.
Λέσχης (τηλ.2310 992616, 2310 992612). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το
κτίριο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. – 14.00 μ.μ., προκειμένου να
σχηματίσουν ιδία αντίληψη, ώστε να συντάξουν και να υποβάλουν πληρέστερα την
προσφορά τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής
Λέσχης
α.α.
ΚΑΘΗΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.Π.Θ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Φορέας - Αναθέτουσα Αρχή
Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Π.Φ. Λέσχη Α.Π.Θ.).
2. Αντικείμενο Διαγωνισμού
Η προμήθεια πετασμάτων χωρισμάτων (πάνελς) και η τοποθέτησή τους στην
εσωτερική τοιχοποιία των χώρων παρασκευής γευμάτων της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής
Λέσχης του Α.Π.Θ., όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β’ της διακήρυξης.
3. Χρονοδιάγραμμα
Οι προγραμματισμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά την πρώτη
εβδομάδα των αργιών των Χριστουγέννων, ήτοι από 24.12.2016 έως 31.12.2016. Αν για
οποιοδήποτε λόγο που δεν ανάγεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και τον οποίο οφείλει να
αποδείξει εγγράφως, δεν καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, αυτές θα
πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως 06.01.2017.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή
η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα
Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπτωση ενώσεων και κοινοπραξιών, όλα τα έγγραφα, στοιχεία,
πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, υποβάλλονται για κάθε συμπράττουσα εταιρεία χωριστά
στον κοινό φάκελο προσφοράς.
Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση ή κοινοπραξία, τα μέλη της
ένωσης ή κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως εις
ολόκληρο για το σύνολο των απαιτήσεων αυτής και την εκτέλεση της σύμβασης.
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν και να εφαρμόζουν σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008.
5. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους έως 14.11.2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 16:00, στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του
Α.Π.Θ. στην Ελληνική γλώσσα ή άλλως σε επίσημη μετάφραση.
Προσφορές που δίνονται για μέρος του έργου, εναλλακτικές προσφορές ή
αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί
από την Υπηρεσία. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει
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κατακύρωση αν συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με
επιστολή του στην Υπηρεσία.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες
ή υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
επιμέρους, σφραγισμένους φακέλους: (1) ένα φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά
συμμετοχής”, (2) ένα φάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά” και (3) ένα φάκελο με την
ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.
5.1. Ο φάκελος των “Δικαιολογητικών συμμετοχής” περιλαμβάνει
5.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά
προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ήτοι σε ποσό εξακοσίων ευρώ (600€)
(Παράρτημα Γ’).
5.1.2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία να δηλώνεται:
α) ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι όλα τα προσκομιζόμενα
έγγραφα είναι αληθή και ακριβή, και
β)ότι ο συμμετέχων έχει η εκτελέσει αντίστοιχα έργα κατά τη τελευταία διετία.
5.1.3. Αντίγραφο βεβαίωσης αρμόδιας αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο
συμμετέχων κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμερος
ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
5.1.4. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι ο συμμετέχων είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
επιμελητήριο.
5.1.5. Αντίγραφο του πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008, που
εφαρμόζει, από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από τους αντίστοιχους
αναγνωρισμένους φορείς διαπίστευσης της αλλοδαπής. Το σχετικό πιστοποιητικό
θα πρέπει να είναι σε ισχύ από την προσκόμισή του και καθόλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
5.2. Ο φάκελος της “Τεχνικής Προσφοράς” περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
5.2.1. Τεχνική Προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φυλλαδίων:
απαιτούμενων PROSPECTUS (στην ελληνική), φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων
κ.λπ.)που θα επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που
αναγράφονται στις προσφορές. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα PROSPECTUS, πρέπει να
κατατίθεται σχετική πιστοποίηση του κατασκευαστή του μηχανήματος.
5.3. Ο φάκελος της “Οικονομικής Προσφοράς” περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς, με σαφή χωριστή αναφορά των οικονομικών μεγεθών της προμήθειας και των
εργασιών τοποθέτησης (Παράρτημα Δ’).
Εάν η τιμή περιλαμβάνει δεκαδικά ψηφία αυτά θα ανέρχονται σε δύο (2) ψηφία.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή που δεν έχουν σε χωριστούς σφραγισμένους
φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική
προσφορά ή που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ως άνω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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6. Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15.11.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00, στο γραφείο Νο56 της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης από την Επιτροπή
αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Στην ως άνω διαδικασία μπορεί να
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται από τα μέλη της Επιτροπής ο κυρίως φάκελος της κάθε
προσφοράς και μονογράφονται οι τρεις φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.
Ακολούθως, αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής τα οποία
μονογράφονται και ελέγχονται ως προς το παραδεκτό της κατάθεσής τους από την επιτροπή.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, δε
θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από
την αρμόδια Επιτροπή.
Στη συνέχεια, αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων
που κρίθηκε από την επιτροπή ότι κατατέθηκαν παραδεκτώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής
τους. Η επιτροπή μετά τη μονογραφή του συνόλου των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς
προβαίνει στον έλεγχό τους. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τους όρους της Διακήρυξης, δε θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις
αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
Τέλος αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές κατά τη διαδικασία
ελέγχου των τεχνικών προσφορών.
Η Επιτροπή καταγράφει την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών
σε πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Δ.Σ. της Π.Φ. Λέσχης προκειμένου να αποφασίσει
σχετικά.
7. Κατακύρωση διαγωνισμού & υπογραφή σύμβασης
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εκ των
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και ανακοινώνεται στον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την
ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τις
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (Παράρτημα Δ’). Η ως άνω εγγυητική
επιστολή θα παραμείνει στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη μέχρι την πλήρη εκτέλεση
των όρων της σύμβασης και επιστρέφεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
επόμενο μειοδότη.
8. Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
α)εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε
στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή
β)εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
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9. Πληρωμή αναδόχου
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η πληρωμή του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνει κατόπιν της
παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου στην Π.Φ. Λέσχη και μετά από την έκδοση και
θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα
του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν.
4412/2016).
Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις ως φόρος εισοδήματος με βάση τις διατάξεις της
παρ.2 του αρθρ.64 του Ν. 4172/2013. Ο ανάδοχος επίσης βαρύνεται με παρακράτηση του
προβλεπόμενου φόρου επί του καθαρού ποσού (προ ΦΠΑ) και με τις νόμιμες κρατήσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ σε κάθε πληρωμή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.
 3% χαρτόσημο επί του 0,10%
 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ
Η Π.Φ. Λέσχη θα χορηγήσει βεβαίωση στον ανάδοχο για την παρακράτηση του
φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει κατά την ετήσια υποβολή της φορολογικής του
δήλωσης στη Δ.Ο.Υ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται:
i. η προμήθεια και η μεταφορά όλων των υλικών, η εκτέλεση όλων των εργασιών για την
εγκατάσταση καθώς και η καθαίρεση και η απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών με
υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Φ. Λέσχης.
ii. η αποξήλωση των ηλεκτρονικών πινάκων/στοιχείων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, λοιπών
εξαρτημάτων στερεωμένων στους τοίχους ή τυχόν εμποδίων περιμετρικά των χώρων που θα
γίνει η επένδυση και η επανατοποθέτησή τους μετά την εγκατάσταση των πετασμάτων
χωρισμάτων, με υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Φ. Λέσχης.
Όλες οι κατασκευές θα πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις και τις προδιαγραφές των
συστημάτων HACCP & BRC. Κατά την ολοκλήρωση του έργου όλα τα προμηθευόμενα υλικά
θα πρέπει να παραδοθούν σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις
προμηθευτή / κατασκευαστή και οι απαραίτητες οδηγίες για τη σωστή συντήρηση.
ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Επένδυση εσωτερικής τοιχοποιίας με πετάσματα (πάνελ) χωρισμάτων, από διπλό
χαλυβδόφυλλο 0.50 – 0.50mm (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά) και ενδιάμεσα
θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40 - 42kg/m3, µε αντίσταση
στη φωτιά, κλάσης 0-2 κατά τα πρότυπα D.M. 26/6/84. Η βαφή των ελασμάτων των πάνελ,
για τις κρυφές και μη εμφανείς πλευρές τους θα είναι πολυεστερική βαφή (ηλεκτροστατική)
SP 25μm, χρώματος λευκού RAL 9002. Η βαφή των ελασμάτων των πάνελ για όλες τις
εμφανείς πλευρές τους θα είναι πολυβινυλοχλωριδικής βαφής, επικολλημένου PVC πάχους
120 μmRAL 9010 (πλαστικοποιημένου). Η διαμόρφωση των πάνελ και στις δυο πλευρές τους
θα είναι επίπεδη (λεία επιφάνεια) και με φιλμ προστασίας. Το πάχος των πάνελ θα είναι 25
mm και με θηλύκωμα βιομηχανικού τύπου. Τα κάθετα πάνελ (περιφερειακά και
χωρισμάτων), θα είναι στερεωμένα στο δάπεδο σε ειδικά τεμάχια (Πι δαπέδου) ομοίου
ελάσματος με αυτό των πάνελ. Τα ειδικά τεμάχια που θα συνδέουν τα πάνελ στις κάθετες
και οριζόντιες άνωθεν γωνίες του χώρου θα πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις (σετ
αναδυόμενου αλουμινίου με κουμπωτό PVC). Στις εξωτερικές, κάθετες και οριζόντιες γωνίες
του θαλάμου θα τοποθετηθούν γωνίες αλουμινίου πάχους 2.5mm (ενισχυμένες για πιθανά
χτυπήματα) σχήματος οβάλ ηλεκτροστατικά βαμμένες λευκές RAL 9010.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται επίσης η κοπή, η διαμόρφωση και η
αποκατάσταση της υγειονομικής γωνίας του υπάρχοντος βιομηχανικού δαπέδου πριν την
τοποθέτηση των πάνελ, η αποξήλωση των ηλεκτρονικών πινάκων/στοιχείων, υδραυλικών
εγκαταστάσεων και λοιπών εξαρτημάτων στερεωμένων στους τοίχους και η αποκατάστασή
τους μετά την εγκατάσταση των πετασμάτων, με υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Φ.
Λέσχης.
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Στον παρακάτω πίνακα δίνονται αναλυτικά η περιγραφή των χώρων και η έκταση σε τ.μ.

Περιγραφή χώρων Π.Φ. Λέσχης Α.Π.Θ.

Έκταση σε τ.μ.

1. ΧΩΡΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Επένδυση με πετάσματα χωρισμάτων
περιμετρικά του χώρου ύψους μεταξύ 2,00 –
2,80m και συνολικής επιφάνειας περίπου
260m2
Επένδυση με πετάσματα χωρισμάτων
περιμετρικά του χώρου ύψους μεταξύ 2,60 –
2,80m και συνολικής επιφάνειας περίπου
115m2
Επένδυση με πετάσματα χωρισμάτων
περιμετρικά του χώρου ύψους μεταξύ 2,05 –
2,80m και συνολικής επιφάνειας περίπου
280m2
Επένδυση με πετάσματα χωρισμάτων
περιμετρικά του χώρου ύψους μεταξύ 1,95 –
2,00m και συνολικής επιφάνειας περίπου 65m2
Επένδυση με πετάσματα χωρισμάτων
περιμετρικά του χώρου ύψους μεταξύ 1,40 –
2,20m και συνολικής επιφάνειας περίπου 90m2
Επένδυση με πετάσματα χωρισμάτων
περιμετρικά του χώρου ύψους περίπου 2,00m
και συνολικής επιφάνειας περίπου 20m2

4. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

5. ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

6. ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

7. ΧΩΡΟΣ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

8. ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ

Συνολική επιφάνεια προς επένδυση περίπου 830m2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη
της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) Την ημερομηνία έκδοσης,
β) Τον εκδότη,
γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι: αα)Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος
χαρτοσήμου,
η)τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ (€)
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ (€)
ΜΕ Φ.Π.Α

Προμήθεια πετασμάτων χωρισμάτων (panels)

Εργασίες τοποθέτησης πετασμάτων χωρισμάτων
(panels)
Σύνολο:
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