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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ‐ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΙΔΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥ ‐
ΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΘΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΘΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ‐
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥ‐
ΡΩΣΗΣ

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στο ΔΑΥΓΕΙΑ

ΝΑΙ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

17 Ιαν 20

ΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως Ταμείου Εθνικής Άμυνας»
β. Το Ν. 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
γ. Το Π.Δ. 80/2016 Ανάληψη Υποχρέωσης από Διατάκτες.
δ. Το N. 4013/2011 Σύσταση Ενιαίας και Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ε. Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
στ. Το Ν.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
α. Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την

παροχή μέσω αναδόχου των υπηρεσιών προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του
ανελκυστήρα του κτηρίου του ΤΕΘΑ, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΄΄Α΄΄ της παρούσης και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
β. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΘΑΛΟΥ & ΠΙΤΤΑΚΟΥ 10 Τ.Κ.10558

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
30 Ιαν 20

ΩΡΑ
1. Υποβολής προσφορών 09:30
2. Αποσφράγισης προσφορών 10:00

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
Ν.4412/16 στην προαναφερόμενη διεύθυνση μέχρι την ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία
και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα ΄΄Β΄΄.
γ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1.
2.
3.
4.

όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
συνεταιρισμοί
κοινοπραξίες

δ. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ε. Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά
με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.
στ. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφτούν το χώρο του ανελκυστήρα στο κτίριο
του ΤΕΘΑ.
Ο ΔΙΕΥΘYΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΘΑ
(Τ.Σ.Υ.)
Αντώνιος Κονδύλης
Αντιστράτηγος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Β΄΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Γ΄΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Δ΄΄

Πίνακας Στοιχείων Συνοπτικού Διαγωνισμού
Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Συνοπτικού Διαγωνισμού
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
Τεχνική Περιγραφή Εργασιών και Υποχρεώσεις Συντήρησης του
Ανελκυστήρα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Ε΄΄ Σχέδιο Συμβάσεως

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄
Πίνακας Στοιχείων Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Είδος προμήθειας
Προϋπολογισθείσα
δαπάνη με ΦΠΑ
Νόμισμα
Ποσότητα

Διάρκεια σύμβασης

Τόπος παραλαβής‐
παράδοσης
Δυνατότητα
υποβολής
προσφορών για
μέρος μόνο της
ζητούμενης
ποσότητας
Τεχνικές
προδιαγραφές
Δημοσιεύσεις

CPV
Αρμόδιο όργανο
διαγωνισμού
Προθεσμία
υποβολής
προσφορών
Αποσφράγιση
προσφορών

Εργασίες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του ανελκυστήρα
του κτηρίου του ΤΕΘΑ
1.440€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
ΕΥΡΩ «€»
Το έργο που θα αναλάβει ο εργολήπτης (ανάδοχος) είναι οι
εργασίες προληπτικού ελέγχου, συντήρησης και αποκατάστασης
πιθανών βλαβών του ανελκυστήρα προσώπων ηλεκτροκίνητου
τύπου πέντε (5) στάσεων του κτηρίου του ΤΕΘΑ, σύμφωνα με τις
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
΄΄Δ΄΄.
Είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δικαίωμα για 3μηνη παράταση
με τους ίδιους όρους κατόπιν συνεννόησης των συμβαλλομένων
μερών.
Κτήριο ΤΕΘΑ
ΟΧΙ

Όπως ορίζονται στο παράρτημα ΄΄Δ΄΄ της παρούσης
Στις ιστοσελίδες: της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (www.diavgeia.gov.gr),
του ΚΗΜΔΗΣ (in.eprocurement.gov.gr), του ΤΕΘΑ
(www.ndf.gr)
50750000‐7
Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών είναι η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών.
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 30 Ιαν. 20 ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 30 Ιαν 20 ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη ΩΡΑ: 10:00
ΤΟΠΟΣ: ΤΕΘΑ, ΘΑΛΟΥ & ΠΙΤΤΑΚΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ,
Τ.Κ.10558
Η αποσφράγιση (δικαιολογητικών‐τεχνικών προδιαγραφών‐
οικονομικών προσφορών) θα γίνει δημόσια ενώπιον όλων των
ενδιαφερομένων.

Νόμισμα και ύψος
προσφερόμενης
τιμής
Χρόνος παράδοσης

Η τιμή της προσφοράς θα δίδεται σε ευρώ.

Τρόπος πληρωμής

Σύμφωνα με το παράρτημα ΄΄Β΄΄ της παρούσης

Πηγή χρηματοδότη‐
σης
Δικαιολογητικά

Η δαπάνη προμήθειας καλύπτεται από τον κωδικό ΚΑΕ 0889 Π/Υ
ΤΕΘΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 & 2021
Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την προσφορά τους να
καταθέσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Β΄΄ της παρούσης.
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

Εναλλακτικές
προσφορές

Τμηματική παράδοση εντός του χρονικού ορίου της σύμβασης

Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται

Εγγύηση καλής
εκτέλεσης

Δεν απαιτείται

Αξιολόγηση
προσφορών

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το
σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση των
προσφορών φαίνεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Β΄΄ της
παρούσης.
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον επτακόσιες
τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
● ΥΠΕΡ ΜΤΣ: 4,00%
● ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: 0,0839%
● ΥΠΕΡ ΟΓΑ/ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: 0,01678%
● ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 0,07%
● ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.: 0,06%
ΣΥΝΟΛΟ: 4,23068%
● Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των
υπηρεσιών, (άρθρο 64 Ν. 4172/2013)
Δεν προβλέπεται

Ισχύς προσφορών

Κρατήσεις που βαρύ‐
νουν τον προμηθευτή

Αναπροσαρμογή
τιμήματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Β΄΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην
Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΘΑ ΘΑΛΟΥ & ΠΙΤΤΑΚΟΥ 10
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10558

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
30 Ιαν 20

ΩΡΑ
1. Υποβολής προσφορών 09:30
2. Αποσφράγισης προσφορών: 10:00

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με
το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
σύμφωνα με το Ν.3861/2010. Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης
(αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της), θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της
Αναθέτουσας Αρχής: www.ndf.gr
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
(ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΘΑΛΟΥ & ΠΙΤΤΑΚΟΥ 10 Τ.Κ.10558‐ ΑΘΗΝΑ)
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και να περιέχει τα ακόλουθα:
1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν.4412/16. Υπεύθυνη Δήλωση στην
οποία θα πρέπει: Να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισμού, είδος και αντικείμενο του
διαγωνισμού, τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, αριθμό διακήρυξης. Να δηλώνει ότι έλαβε
γνώση και αποδέχεται πλήρης και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης
βάσει των οποίων συντάθηκε η προσφορά του. Να δηλώνει ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχει θα
είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται και προδιαγράφονται. Να δηλώνει ότι δεν τελεί σε καμιά

από τις αναφερόμενες καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Ότι έχει άδεια
συνεργείου ανελκυστήρων.
2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Περιγραφή»,
που θα περιέχει ότι προβλέπεται στο Παράρτημα ΄΄Δ΄΄.
3. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», που θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς , όπως στο
Παράρτημα ΄΄Γ΄΄.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ‐ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή και την σύνταξη
σχετικού πρακτικού για την ανάδειξη, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης
της υπηρεσίας, «προσωρινού αναδόχου», ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του νόμου 4412/16 εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Αν δεν
προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών.
β. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
δ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του
άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.
ε. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου.

στ. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι, τα φύλλα των παραπάνω
εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των
εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ), θα φέρουν
συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων
αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το
περιεχόμενο του κάθε εγγράφου με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ.
φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16‐19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33‐55 κοκ). Επί ποινή
απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
η. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
θ. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 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.
ι. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Σε κάθε
περίπτωση η οικονομική προσφορά θα αφορά το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, όπως
αυτές καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Γ΄΄ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΕΘΑ»
ια. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την εκπνοή της προθεσμίας της έναρξης
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
ιβ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού. Οι δικαιούμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η
αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών
προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και

οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια
την Επιτροπή.
β. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
γ. Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες,
η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου
(Αξιολόγηση δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς).
ιγ. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης
δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους
απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
ιδ. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται. Επίσης η προσφορά που συσχετίζει τον χρόνο παράδοσης με τη χορήγηση
προκαταβολής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ιε. Επισημαίνεται ότι:
α. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
β. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη
λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε
ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του
συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
γ. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής, ουδεμία των εναλλακτικών προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη,
καθώς και το σύνολο των προσφορών του προσφέροντα υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και
δεν αξιολογείται.
Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών
σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του είδους.
ιστ. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών: «Σε
περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού

χαρακτήρα, η γνωστοποίησης των οποίων στους συν διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών τη ένδειξη πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερόμενου».
ιθ. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και
κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην
κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
α. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Δεν απαιτείται
ΤΙΜΕΣ
α. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις
τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
β. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
γ. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
δ. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: Η τιμή μονάδας σε ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση
των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄.
ε. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
α. Η πληρωμή θα γίνεται με την υποβολή από τον προμηθευτή τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών.

β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/16.
γ. Για τμηματικές – σταδιακές παραδόσεις, θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος της
ποσότητας που θα παραδίδεται, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., μετά την οριστική παραλαβή
της σχετικής υπηρεσίας.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν4412/2016.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δντή ΤΕΘΑ
β. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για
μέρος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, όχι όμως λιγότερο του 50%.
γ. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω από του καθοριζόμενου από τη Διακήρυξη
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.
δ. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης
ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστού 30%, όπως και αύξηση της συνολικά
προκηρυχθείσης ποσότητας μέχρι ποσοστού 30% με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού
χρόνου παράδοσης για την επαυξηθείσα ποσότητα. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
ΦΟΡΟΙ ‐ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το καταβαλλόμενο τίμημα θα υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση (η οποία επιβαρύνει τον
προμηθευτή) επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ισχύουσες επί του παρόντος είναι
● ΥΠΕΡ ΜΤΣ: 4,00%
● ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: 0,0839%
● ΥΠΕΡ ΟΓΑ/ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: 0,01678%
● ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 0,07%
● ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π.: 0,06%
ΣΥΝΟΛΟ: 4,23068%
Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 Ν.
4172/2013)
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση, εάν έως τη υπογραφή της σύμβασης έχουν τροποποιηθεί οι ως άνω
κρατήσεις ισχύουν οι νόμιμες.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και στα οριζόμενα στο άρθρο 206 του
Ν.4412/16.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Άρθρο 219 Ν.4412/2016)
Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, με την σύνταξη του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης‐παραλαβής της Αρχής. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η
διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παρακολούθησης‐
παραλαβής, και η οποία θα εισηγείται στη Διοίκηση του ΤΕΘΑ για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως
άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του N.4412/2016.
Η διοίκηση του ΤΕΘΑ μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή μόνιμο στρατιωτικό ή υπάλληλο του ΤΕΘΑ. Με την ίδια
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι μόνιμοι στρατιωτικοί ή υπάλληλοι του ΤΕΘΑ στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η επιτροπή παρακολούθησης‐παραλαβής μπορεί να απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το αρ. 219 του Ν. 4412/2016.
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης θα είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες με δικαίωμα
του ΤΕΘΑ για ανανέωση τριών (3) ακόμα μηνών με τους ίδιους όρους. Επίσης το ΤΕΘΑ
διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα λύσης της παρούσης αζημίως και χωρίς να υποχρεούται σε
καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση που η παροχή των υπηρεσιών που
περιγράφονται ανωτέρω αποφασιστεί από το ΤΕΘΑ να γίνεται με άλλον τρόπο.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147Α 8‐8‐16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Γ΄΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΗΝΑΣ (ΤΕΘΑ)
Της
επιχείρησης
……………………………………………………….
Με
Α.Φ.Μ…………………………..Δ.Ο.Υ………………..και έδρα …………..στην οδό ……..με
αριθμό……….τηλέφωνο
επικοινωνίας………………………………………fax…………………email.
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
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Ο
Προσφέρων

Υπογραφή
Σφραγίδα Εταιρείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Δ΄΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΤΕΘΑ)
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ετήσια συντήρηση ενός (1) ηλεκτροκίνητου
ανελκυστήρα προσώπων πέντε (5) στάσεων με αυτόματες θύρες θαλάμου μεταφοράς.
Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα µε τις ισχύουσες από τη Νομοθεσία διατάξεις. Ιδιαίτερα
οι εργασίες συντήρησης, που θα πραγματοποιηθούν θα είναι προβλεπόμενες από το Νόµο
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Ν.3899/8.3.02 και στα πρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ81‐ 1/99 και
Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ81‐2/99 και την ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425, ΦΕΚ Β΄2604/22‐12‐2008.
Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους ανελκυστήρες δύο (2) φορές κάθε
ημερολογιακό μήνα, µια ανά 15νθήµερον (κάθε 1η και 15η του μήνα) απαραίτητα κατά τις
πρωινές ώρες μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από 08.00 έως 15.00 παρουσία της
αρμοδίας επιτροπής ή άλλου εντεταλμένου οργάνου του ΤΕΘΑ. Σε περίπτωση εορτών και
Σαββατοκύριακου η προβλεπόμενη συντήρηση θα γίνετε την αμέσως επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
1. Στις υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση αναλωσίμων, όχι
των ανταλλακτικών, χωρίς επιπλέον χρέωση για το ΤΕΘΑ.
2. Η αποκατάσταση βλαβών θα πραγματοποιείται εντός δύο ωρών από την κλήση του
εκπροσώπου του ΤΕΘΑ, καθ όλο το 24ωρο όλες τις ημερολογιακές ημέρες του μήνα.
3. Ο συντηρητής θα ασφαλίσει τον ανελκυστήρα για αστική ευθύνη.
4. Ο συντηρητής θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας του
ανελκυστήρα σε περίπτωση ατυχήματος.
5. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ανελκυστήρα λόγω βλάβης περισσότερο από 8
συνεχόμενες ώρες ο συντηρητής υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας υπέρ του
ΤΕΘΑ, οριζόμενης στο ποσό των 150,00€ (εκατόν πενήντα ευρώ) ανά ώρα για τον
προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας.
6. Το προσωπικό που θα απασχολεί για τη συντήρηση θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να προσκομισθούν στο ΤΕΘΑ.
7. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα υπό του νόμου
συνεργεία σε αριθμό και άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις εισφορών
για το προσωπικό που απασχολεί, στο ΤΕΘΑ εάν ζητηθούν.
8. Ο συντηρητής θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι αδειούχος µε άδεια λειτουργίας
συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων της ∆/νσης Βιοµηχ. και Ορυκτού Πλούτου της
αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (είτε Τεχνική εταιρία η οποία θα διαθέτει την
κατά Νόµο απαιτούμενη άδεια συντήρησης ανελκυστήρων), εγγεγραμμένος στα μητρώα
της ∆/νσης Βιοµ. Και Ορυκτού Πλούτου, σαν συντηρητής‐εγκαταστάτης ανελκυστήρων.
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε την προσκόμιση αντίστοιχων βεβαιώσεων ανάληψη
της συντήρησης θα πρέπει να γίνει µε δήλωση του ενδιαφερόμενου.
9. Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει και να θεωρήσει στην

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων το τμήμα ΄΄Μεταβολές Συνεργείων
Συντήρησης΄΄ του Βιβλιαρίου Παρακολούθησης Ανελκυστήρα. Το βιβλιάριο πρέπει να το
ενημερώνει υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του για συντήρηση και επίσης στο τμήμα ΄΄
Έλεγχοι Συνεργείων Συντήρησης΄΄ και να τίθενται οι υπογραφές του Προέδρου της
επιτροπής παραλαβής εργασιών και του συντηρητού.
10. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση για την
κατάσταση του ανελκυστήρα το αργότερο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις αποκατάστασης,
βελτιώσεις και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και
30 ημέρες πριν την λήξη της σύμβασης.
11. Ο συντηρητής θα δώσει τιμές για την συντήρηση του ανελκυστήρα ανά μήνα. Στην
τιμή αυτή θα περιλαμβάνονται οι εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεις. Σημειώνεται
ότι ο μειοδότης συντηρητής θα υπογράψει σύμβαση για συντήρηση του ανελκυστήρα
σύμφωνα µε την πλέον συμφέρουσα για το ΤΕΘΑ τιμή συντήρησης μηνιαίως και ετησίως.
Ο υποψήφιος συντηρητής θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων της
υπηρεσίας πριν καταθέσει την προφορά του και θα καταθέσει επ’ αυτού υπεύθυνη
δήλωση κατά την υποβολή των δικαιολογητικών.
12. Το ΤΕΘΑ θα καταβάλλει ανά τρίμηνο στον ανάδοχο το ανωτέρω ποσό της συντήρησης.
Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί μέρους, θεωρούνται απαραίτητες για
τη συμμετοχή και την ανάληψη συντήρησης με ποινή αποκλεισμού.
Επίσης κατά την ανάληψη της συντήρησης εάν ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις
προαναφερόμενες υποχρεώσεις εντός 45 ημερών, συνολικά και επί μέρους, το ΤΕΘΑ
διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης αυτού από κάθε δικαίωμα που απορρέει από την
σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Ε΄΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρ. σύμβασης …..…

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την ………………… οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο κ.
…………………………………κάτοικος Αθηνών, ενεργών εν προκειμένω ως Διευθυντής του
εδρεύοντος στην Αθήνα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ», αφού έλαβε υπόψη του τα εξής : α) την υπ’ αρ. Πρωτ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
περί εγκρίσεως της σχετικής υπηρεσίας με ΑΔΑ:
,
β) την υπ’ αρ. …………………….. Οικονομική Προσφορά της ……………………… και
γ) σε εκτέλεση της υπ’ αρ. …………… κατακυρωτικής απόφασης του Δντου ΤΕΘΑ και αφετέρου
ο/η……………………………………………………………………………………………του……………………….κάτοικος
……………………………., οδός ………………………αριθμός .…. με στοιχεία αστυν. ταυτότητας
………………………… ενεργών εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με
την επωνυμία…………………………………………………..εδρεύουσας στο…………………………... και
νομίμως εκπροσωπούμενης με Α.Φ.Μ. ………………..της Δ.Ο.Υ. ……………….., όπως προκύπτει
από τα συνημμένα στην παρούσα έγγραφα, ήτοι :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν με το παρόν τα ακόλουθα :

Ι. Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΤΕΘΑ) με την υπ’ αριθ. ……. διακήρυξη, προκήρυξε
συνοπτικό διαγωνισμό δια συλλογής προσφορών, για την ανάδειξη προμηθευτή για τις
εργασίες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του ανελκυστήρα του κτηρίου του ΤΕΘΑ
διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δικαίωμα 3μηνης παράτασης, που αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο ……………………………. στις ……………, και ο οποίος διενεργήθηκε την ……………
ενώπιον της προς τούτο συσταθείσης Επιτροπής, η οποία με το υπ’ αριθ. ………….πρακτικό της
……….. αποφάνθηκε υπέρ της …………………….
Ήδη κατακυρωθέντος του παραπάνω διαγωνισμού με την ανωτέρω κατακυρωτική απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΘΑ, ο πρώτος των συμβαλλομένων……………………… με την
ιδιότητα που παρίσταται στην παρούσα, αναθέτει εις τον/την αφετέρου συμβαλλόμενο/η
…………………..……………………………………καλούμενη εφεξής ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» ο οποίος
αποδέχεται να πραγματοποιήσει τις εργασίες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης ενός (1)
ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα προσώπων πέντε (5) στάσεων με αυτόματες θύρες θαλάμου
μεταφοράς, του κτηρίου του ΤΕΘΑ ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Περιγραφή ειδών

Ποσότητα

Τιμή
είδους

Καθαρή
αξία

ανά

ΦΠΑ
(24%)

Συνολική
αξία
ειδών

μονάδα

Προληπτικός έλεγχος,
συντήρηση και αποκατάσταση πιθανών βλαβών ηλεκτροκίνητου
ανελκυστήρα
προσώπων πέντε (5)
στάσεων του κτηρίου
του ΤΕΘΑ για χρονικό
διάστημα είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών

24 μήνες

……

…………

………..

………….

…..
μηνι
αίως

(από………. έως ……….)
σύμφωνα με τις
συνημμένες τεχνικές
προδιαγραφές που
επισυνάπτονται στην
παρούσα σύμβαση και
αποτελούν ενιαίο και
αναπόσπαστο μέρος
της.

ΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

…………. ……………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΕΥΡΩ (ολογράφως) :
ΕΩΣ ……………………….. ΕΥΡΩ
(αριθμητικώς) : ………€

……….

Στην παραπάνω συμβατική αξία περιλαμβάνονται όλα τα πάσης φύσεως έξοδα (υλικών και
μέσων καθαρισμού, μεταφοράς του προσωπικού από και προς την έδρα του ΤΕΘΑ, εργατικών
κλπ.) καθώς και οι φόροι, κρατήσεις κλπ. για την παροχή των ανωτέρω ειδών μέχρι και την
τελική παράδοσή τους στο ΤΕΘΑ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους του Ελληνικούς
Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική Νομοθεσία) & τις διατάξεις για αμοιβές,
ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κλπ, θα ευθύνεται δε έναντι
των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις συναφείς με την εργολαβία υποχρεώσεις απέναντι
στο Δημόσιο για κάθε τρίτο. Επίσης οι ανωτέρω συμβατικές προσφερόμενες υπηρεσίες θα
ανταποκρίνονται απολύτως στις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτεται στην παρούσα
σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (……………………. έως ……………. )
ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι υπηρεσίες συντήρησης θα προσφέρονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, δη‐
λαδή δύο (2) φορές κάθε ημερολογιακό μήνα, µία ανά 15νθήµερον (κάθε 1η και 15η του
μήνα) απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από 07.00 έως
15.00. Σε περίπτωση εορτών και Σαββατοκύριακου η προβλεπόμενη συντήρηση θα γίνετε την
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου και εφόσον υποβληθεί
υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου, με απόφασή του μπορεί να
χορηγήσει σε αυτόν παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των συμβατικών
υποχρεώσεων κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 394/1996, εφόσον
κρίνει ότι οι αναφερόμενοι λόγοι στην αίτησή του δικαιολογούν την μη τήρηση της
συμβατικής προθεσμίας.
ΙΙΙ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι εργασίες θα εκτελούνται στο κτήριο που έχει έδρα το ΤΕΘΑ
ΙV. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες του αναδόχου θα ικανοποιούν απόλυτα τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ΄ της διακήρυξης που αναφέρουν μεταξύ των άλλων.

V. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας των, μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή αυτών σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΤΕΘΑ και πιο συγκεκριμένα
θα γίνεται μετά από την υποβολή από τον ανάδοχο των σχετικών παραστατικών που θα έχει
εκδοθεί στο όνομα της υπηρεσίας. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία. Επίσης κατά την έκδοση των
φορολογικών παραστατικών να τίθεται επ’ αυτών σφραγίδα, υπογραφή του εκδότη και ο
αριθμός της σύμβασης.
2. Εφόσον προβλέπεται τμηματική παράδοση, ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται
για κάθε τμηματική παράδοση αντίστοιχα.
VI. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ‐ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων επιβάλλονται σε βάρος του
Προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο
υπολογιζόμενο κατά τα προβλεπόμενα υπό των διατάξεων του άρθρου 32 Π.Δ. 394/1996.
Κατά τα λοιπά, το ΤΕΘΑ διατηρεί όλα τα δικαιώματά του σε βάρος του Προμηθευτή για την
αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που ήθελε υποστεί εξαιτίας της
αθετήσεως των συμβατικών του υποχρεώσεων και της μη εκπληρώσεως της συμβάσεως. Επί‐
σης το ΤΕΘΑ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα λύσης της παρούσης αζημίως και χωρίς να
υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση που η προμήθεια των
ειδών και των υπηρεσιών που περιγράφονται ανωτέρω αποφασιστεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ να
γίνεται με άλλον τρόπο.
Στις υποχρεώσεις του συντηρητή περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση αναλωσίμων, όχι των
ανταλλακτικών, χωρίς επιπλέον χρέωση για το ΤΕΘΑ.
Η αποκατάσταση βλαβών θα πραγματοποιείται εντός δύο ωρών από την κλήση του
εκπροσώπου του ΤΕΘΑ, καθ όλο το 24ωρο όλες τις ημερολογιακές ημέρες του μήνα.
Ο συντηρητής θα ασφαλίσει τους ανελκυστήρες για αστική ευθύνη.
Ο συντηρητής θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των
ανελκυστήρων σε περίπτωση ατυχήματος.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ανελκυστήρα λόγω βλάβης περισσότερο από 8
συνεχόμενες ώρες ο συντηρητής υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας υπέρ του
ΤΕΘΑ, οριζόμενης στο ποσό των 150,00€ (εκατόν πενήντα ευρώ) ανά ώρα για τον
προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. Το προσωπικό

που θα απασχολεί για τη συντήρηση θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια θα πρέπει να προσκομισθούν στο ΤΕΘΑ.
Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα υπό του νόμου
συνεργεία σε αριθμό και άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις εισφορών για το
προσωπικό που απασχολεί.
Είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βιβλία συντήρησης‐επιθεώρησης του ανελκυστήρα
θεωρημένο από τη ∆/νση Δόμησης του Δήμου Αθηναίων και το οποίο θα ενημερώνεται
υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψη του συντηρητή για τη συντήρηση και επισκευές. Το βιβλίο
αυτό θα τηρείται απαραιτήτως εντός του χώρου του ΤΕΘΑ και συγκεκριμένα στο γραφείο
τεχνικής υποστήριξης.
Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση για την
κατάσταση του ανελκυστήρα το αργότερο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις αποκατάστασης,
βελτιώσεις και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω.
Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και 30 ημέρες πριν την λήξη της σύμβασης.
Με την ανάληψη συντήρησης των ανελκυστήρων του ΤΕΘΑ, ο ανάδοχος δεν θα υπερβεί των
αριθμό των επιτρεπόμενων στη μερίδα του ανελκυστήρων, προς συντήρηση.
Επίσης κατά την ανάληψη της συντήρησης εάν ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις
προαναφερόμενες υποχρεώσεις και όσες ρητά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης εντός 45 ημερών, συνολικά και επί
μέρους, το ΤΕΘΑ διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης αυτού από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από την σύμβαση.
VII. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αξία του συμβατικού είδους υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε κάθε άλλη που
ενδεχομένως προκύψει.
VIIΙ. Κατά τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της ……………διακηρύξεως
του ΤΕΘΑ που δημοσιεύτηκε στις …………………., του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκαν και
τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, των οποίων έλαβε γνώση ο προμηθευτής και τους οποίους
συνομολογούν και συναποδέχονται οι συμβαλλόμενοι.
ΙΧ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς
εκ της παρούσης συμβάσεως, η οποία τυχόν ήθελε προκύψει στο μέλλον, καθίστανται τα

καθ΄ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Χ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Η εκχώρηση της χορηγίας σε τρίτους όπως και η εκχώρηση, ενεχυρίαση ή η οποιαδήποτε
μεταβίβαση των από την παρούσα σύμβαση απαιτήσεων του προμηθευτή,
απαγορεύεται απολύτως.
Το ΤΕΘΑ έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε ελέγχους όποτε το κρίνει αναγκαίο.
Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις της παρούσας Σύμβασης είναι ισχυρές μόνο αν γίνουν
εγγράφως και υπογραφούν και από τα δύο μέρη. Σε πίστωση των ανωτέρω που αφορούν
την υπ’ αριθ.…………... σύμβαση συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τρία (3) όμοια
αντίγραφα, τα οποία αφού υπογράφηκαν αρμοδίως, έλαβε ο καθένας των
συμβαλλομένων ανά ένα όμοιο υπογεγραμμένο.

Ο ΔΙΕΥΘYΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΘΑ
(Τ.Σ.Υ.)

Αντώνιος Κονδύλης
Αντιστράτηγος

