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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου laminate στους 
γραφειακούς χώρους του 5ου και 6ου ορόφου του ιδιόκτητου κτιρίου επί της οδού 
Ακαδημίας 22 στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 118 του Ν.4412/16. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
#3.500,00#€ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι #4.340,00#€ συμπ/νου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
0863 «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων» του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΕΦΚΑ έτους 2020, 
στον Κωδικό Αρχείου Ειδών CPV: 44112200_0 «Επένδυση δαπέδων». Κριτήριο για την ανάθεση 
της προμήθειας και παροχής υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)».                                                      (ΦΓ 4/20)

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – Ε.Φ.Κ.Α.» με έδρα 
την οδό Ακαδημίας 22 – Τ.Κ. 10671– Αθήνα, σας προσκαλεί να υποβάλλεται 
τεχνικοοικονομική προσφορά και δικαιολογητικά, για την προμήθεια και τοποθέτηση 
δαπέδου laminate στους γραφειακούς χώρους του 5ου και 6ου ορόφου του ιδιόκτητου κτιρίου επί 
της οδού Ακαδημίας 22 στην Αθήνα.
Κριτήριο για την ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας και παροχής υπηρεσίας είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, με επιστολή σας, στα Γραφεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 10431, Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος -

Γραφείο 213, μέχρι την 7η/2/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.  (Υπόψη 

της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Προμηθειών Υλικών).

Στην επιστολή θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση του 
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Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά:
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και 
συγκεκριμένα: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία 
προσκόμισής του  ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική  αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

προσφέροντος καθώς και η ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια και 
τοποθέτηση δαπέδου laminate στους γραφειακούς χώρους του 5ου και 6ου ορόφου 
του ιδιόκτητου κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 22 στην Αθήνα».  (ΦΓ 4/20)
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101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την  ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), και ειδικότερα: 
Ι) φορολογική ενημερότητα  από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης  από αρμόδια κατά 
περίπτωση Αρχή, από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και  
ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης) στην οποία ο προσφέρων- υποψήφιος ανάδοχος (νόμιμος εκπρόσωπος) θα 
δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής  Ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
 Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την 
επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 

Β. «Τεχνική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ειδικούς 
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όρους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα (Τεχνική 
έκθεση) καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας. 

Γ. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και συμπ/νου ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων των εργασιών για την τοποθέτηση 
του δαπέδου laminate και των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών, 
σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας. 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της 
παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και 
θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. 

 Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία Υλοποίησης
Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός επτά (7) ημερών από την γνωστοποίηση στον 
Ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης.
Παραλαβή προμήθειας
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Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό 
και θα απαρτίζεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Σύμβαση
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, θα κληθεί ο ανάδοχος για την 
υπογραφή της σύμβασης.
Όροι Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ, στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και περαίωση 
των εργασιών Επιτροπή και τη σύνταξη των απαραίτητων πρακτικών.   

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Προμηθευτή θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Φ.Κ.Α. – ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8, Τ.Κ. 104 31, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997072577  
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:

 Η υπ’ αριθ. 47/Συν.4/30-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΛ9465ΧΠΙ-8ΨΨ - ΑΔΑΜ:19REQ006229170) 
Απόφαση με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. αποφάσισε: 

α) Την έγκριση προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #3.500,00#€ πλέον ΦΠΑ 24% για την 
προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου laminate στους γραφειακούς χώρους του 5ου και 6ου ορόφου 
του ιδιόκτητου κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 22 στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Νόμου 4412/2016. Η Σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0863  έτους 2020. Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV:44112200_0 και 

β) Την έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας και υπηρεσίας στον 
οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν πρόσκλησης της Υπηρεσίας προς 
κάθε ενδιαφερόμενο
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 Η υπ’ αριθ. Μ311/31-01-2020 (ΑΔΑ: 6Π30465ΧΠΙ-0ΨΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
συνολικού ποσού 4.340,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 00.10.0863 
«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΕΦΚΑ του έτους 2020.

Πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες από την κα Α. Τρουλλινού και την κα Ε. Λιβανίου (τηλ. 210-3729681). 

    

                 Ο  ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                   

                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
       

Συν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ανήκει στην Πρόσκληση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η
(Α) ΓΕΝΙΚΑ

Στο ιδιόκτητο κτήριο του ΕΦΚΑ επί της οδού Ακαδημίας 22, στην Αθήνα και για τις ανάγκες της 
λειτουργίας της Διοίκησης του ΕΦΚΑ απαιτείται να τοποθετηθεί δάπεδο τύπου laminate σε  χώρους 
( 2 στον 5ο και 1 στον 6ο ορόφο). Μετά από αυτοψία και προμέτρησεις, η συνολική 
επιφάνεια των 3 χώρων είναι περίπου 117 m2.  

(Β.1) ΕΙΔΙΚΑ

Νέα δάπεδα laminate επιλογής της υπηρεσίας, θα χρησιμοποιηθούν στους γραφειακούς χώρους 
του 5ου και 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας των χώρων περίπου 117 m2. Συγκεκριμένα:
1a. Προμήθεια - τοποθέτηση δαπέδου laminate. Θα γίνει προμήθεια - τοποθέτηση δαπέδου 
laminate για την επίστρωση επιφάνειας περίπου 117m2.  Το νέο δάπεδο θα έχει τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά : πάχος 12χιλ., αδιάβροχο, κατηγορία ΑC5, κλάση 33 (βαριά επαγγελματική χρήση). 
Θα είναι επίσης ανθεκτικό σε μεγάλη πίεση, άκαυστο από τσιγάρα, αντιαποροφητικό, οικολογικό, θα 
έχει μεγάλη αντοχή σε σκληρή χρήση και προστασία UV για αναλλοίωτα χρώματα, επίσης δεν θα 
περιέχει PVC, διοξίνες ή οποιαδήποτε άλλη ουσία επιβλαβή στην υγεία. 
Η τοποθέτηση του δαπέδου θα είναι επιπλέουσα, χωρίς να κολληθεί ή να καρφωθεί στο δάπεδο. 
Απλά θα ενωθούν τα πάνελ μεταξύ τους με το ειδικό «κουμπωτό» σύστημα τους. Θα πρέπει επίσης 
να προβλεφθούν αρμοί διαστολής 8-12χιλ., περιμετρικά στους τοίχους, γύρω από κάθε σταθερό 
σημείο (όπως σωλήνες) και στην κάσα της θύρας. Στην απόληξη του δαπέδου, στο άνοιγμα της 
θύρας, θα τοποθετηθεί μεταλλικό οριζόντιο αρμοκάλυπτρο (πλάτους κατάλληλου περίπου 12εκ.). 
Για καλύτερη εφαρμογή το δάπεδο θα τοποθετηθεί πάνω σε ειδικό ηχοαπορροφητικό υπόστρωμα 
3χιλ. με μεμβράνη. 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία του υποστρώματος για την 
τοποθέτηση του νέου δαπέδου καθώς και η μεταφορά και προστασία (κάλυψη με πλαστικό) των 
υπαρχόντων επίπλων του χώρου, έως ότου τελειώσουν οι εργασίες τοποθέτησης του δαπέδου. Πριν 
την έναρξη των εργασιών, θα κατατεθεί δειγματολόγιο προς επιλογή της ποιότητας και του 
χρώματος του δαπέδου. 
Στο άρθρο συμπεριλαμβάνονται τα προφίλ αλουμινίου/inox στις μπαλκονόπορτες, τις εσωτερικές 
θύρες, σιλικόνες, στόκοι, προσαρμογή θυρών  και άλλα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
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1b. Προμήθεια - τοποθέτηση σοβατεπί. Θα γίνει προμήθεια - τοποθέτηση σοβατεπί ίδιου τύπου 
με το δάπεδο, πλάτους 6εκ., πάχους τουλάχιστον 12χιλ. πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα 
με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80μ. και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων 
και σε κάθε πλευρά των γωνιών, που θα καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου, μαζί με 
τα ψευδοσοβατεπιά που θα τοποθετηθούν στους τοίχους ή τα ψευδοχωρίσματα, τις εγκοπές – 
αρμούς αερισμού, τα ειδικά προς τούτου σοβατεπιά για τη δημιουργία διακένου αερισμού με 
ανοξείδωτη σίτα στις απαιτούμενες θέσεις, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. 

(Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε προμηθευτής έχει την υποχρέωση:
 Προ της συντάξεως της προσφοράς του να επισκεφθεί το κτίριο και να λάβει πλήρη γνώση του 
αντικειμένου, της τεχνικής μελέτης, των ιδιομορφιών του κτιρίου και των συνθηκών εργασίας για το 
έργο. Να διαθέτει το ανάλογο πλήθος προσωπικού για να ανταποκριθεί στο ζητούμενο χρόνο 
ολοκλήρωσης του έργου εντός 7 ημερών από την ανάθεση.
 Τυχόν αστοχία υλικού ή φθορά που δεν θα φέρει ευθύνη η Υπηρεσία κατά την τοποθέτηση ή 
την πρώτη χρήση, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει (μέρος ή το σύνολο των 
υλικών της παραγγελίας), με δικά του έξοδα και κατά περίπτωση.
 Να οργανώσει και να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών, κατόπιν συνεννοήσεως με την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 Να καλύπτει με προστατευτικά νάιλον ( για προστασία από τη σκόνη) όσο διάστημα θα 
εκτελούνται οι εργασίες και να φροντίζει για την προστασία των όμορων χώρων.
 Να φροντίζει για τη μεταφορά των μπαζών και με δική του μέριμνα και έξοδα ώστε οι χώροι να 
παραδίδονται για την ελεύθερη διέλευση.
 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή και με 
την υποβληθείσα προσφορά, ο δε τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης των υλικών σύμφωνα 
με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, 
ασφαλισμένο κατάλληλα. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι  αποκλειστικά 
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων μέσων και των 
εκτελουμένων εργασιών, καθώς  επίσης για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία θα συμβεί 
κατά την διάρκεια των εργασιών στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξ' αιτίας του ή από απειρία ή 
αμέλεια δική του ή των μελών του προσωπικού του ή κατά τύχη. Είναι επίσης υπεύθυνος αστικά και 
για εργατικά ατυχήματα εφόσον ο ατυχήσας δεν είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ
 Τέλος, ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπ' όψη του τα παρακάτω, που αφορούν τη συμπεριφορά 
του ιδίου και των υπαλλήλων του κατά τη διάρκεια των εργασιών:
 Να εναρμονιστεί με τις ανάγκες του κτιρίου κατά περίπτωση και να μην το παρεμποδίζει.
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 Κάθε φθορά ή ζημιά που θα γίνει με υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του πάνω σε 
οποιοδήποτε στοιχείο εντός και εκτός του κτιρίου που αναλαμβάνει, και των όμορων κτιρίων, τον 
βαρύνει απόλυτα και είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει πλήρως και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ύστερα από την παραλαβή και περαίωση των εργασιών.

ΑΔΑ: Ψ7ΞΒ465ΧΠΙ-16Λ




		ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
	2020-02-04T08:46:11+0200
	Αθήνα
	ΕΦΚΑ
	ΑΠ:23324


		2020-02-04T08:57:09+0200
	Athens




