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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λαμία 1-12-2016
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Αρίθ. Πρωτ. 8235

(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Προσωπικού – Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας
Ταχ. Δ/νση: 3ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ
Τ.Κ. 35100, Λαμία
ΤΗΛ. 22310 – 60161
FAX: 22310 – 33945

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
Για το Π.Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για το οικονομικό έτος 2016, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» με κωδ. 2014ΣΕ54300007, (ΚΑΕ 9329) ,σε δύο
ενότητες:
Α. «Συντήρηση – Αναβάθμιση των Ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε όλα τα κτίρια
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», με προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 7.700,00 €
Β «Συντήρηση – Αναβάθμιση των πυροσβεστικών μέσων που είναι εγκατεστημένα σε όλα τα
κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», με προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 5.400,00 €
Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.

Του π.δ.100/2013 (ΦΕΚ 135Α/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι.
Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ.
127/2013 (ΦΕΚ 190Α/16.9.2013).

2.

Του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28Α) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης

μεταξύ

του

Ευρωπαϊκού

Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας

(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του
Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».
3.

Του άρθρου 3, του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις».Όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

4.

Του π.δ.136/2011 (ΦΕΚ 267Α) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που
ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.87/2014 (ΦΕΚ
131Α΄).
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5.

Του π.δ.113/2010 (ΦΕΚ 194Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.

Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

7.

Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)».

8.

Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
19Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.

Της Πράξης 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38 Α) «Ρύθμιση θεμάτων για την
εφαρμογή της παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012».

10. Του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου

Πλαισίου

Δημοσιονομικής

Στρατηγικής

2013

–

2016».

Όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” .
12. Τις, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων)
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από
τα οριζόμενα παρούσας και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Απόφασης κ.λπ.)
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
13. Την αριθ. 92/10-10-2016 (Θέμα 4ο

Γ 1

) Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας (Α.Δ.Α. Ω9ΜΟΟΞΑ0-ΙΔ9) .
14. Την από 27/09/2016 (Α.Δ.Α. Ω7ΟΠΟΞΑ0-ΒΒ8) και 27-9-2016 (Α.Δ.Α. Ω9ΜΤΟΞΑ0-ΩΚΥ)
Αποφάσεις Δημοσιονομικής Δέσμευσης του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δαπανών, του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
15. Την αριθ.202/12-1-2016

Απόφαση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον Ορισμό

Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
16. Την αριθ. Αριθ. 6303/9-9-2016 Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στ. Ελλάδας σχετικά με
τον Ορισμό Αναπληρωτών Προέδρου και ανάθεση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 3165/Β/3-102016)
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Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχων για το :
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για το οικονομικό
έτος 2016,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» με κωδ.
2014ΣΕ54300007, (ΚΑΕ 9329) ,σε δύο ενότητες:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. «Ετήσια Συντήρηση – Αναβάθμιση των Ανελκυστήρων που είναι
εγκατεστημένοι σε όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», με προϋπολογισθείσα δαπάνη
ύψους 7.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ :

AΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
(με Πιστοποίηση)
ΕΝΟΤΗΤΑ
Α1.ΑΜΦΙΣΣΑ
Αριθμός

ΣΥΝΟΛΟ
(Εκτιμώμενο)

2

ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ

2.200,00

ΕΝΟΤΗΤΑ
Α2. ΨΑΧΝΑ
Αριθμός

5

ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ

5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ

7

7.700,00€

ΕΝΟΤΗΤΑ Β «Συντήρηση – Αναβάθμιση των πυροσβεστικών μέσων που είναι εγκατεστημένα
σε όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», με προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 5.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών , ανά ενότητα .
Ειδικά για την ενότητα Α

«Συντήρηση – Αναβάθμιση των Ανελκυστήρων που είναι

εγκατεστημένοι σε όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας» , μπορούν να συμμετάσχουν για
μία ή περισσότερες υπο-ενότητες (Α1, Α2) ή και για το σύνολο της ενότητας Α.
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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά με την προσφορά τους:
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζομένους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.),
στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα
που έχουν δικαίωμα υπογραφής και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου.
2. Επίσης στο φάκελο της προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
περιλαμβάνουν, επί ποινή απορρίψεως, και Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου
8, του ν. 1599/1986 (75Α), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρουν ότι δέχονται
όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού ανεπιφύλακτα.
Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
παραστατικό εκπροσώπησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις

14-12-2016

και ώρα

11.00 π.μ. στο κτήριο του Διοικητηρίου, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς μπορεί να αποσταλεί ή να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το αργότερο μέχρι την 14-12-20216 και ώρα 11.00 π.μ. και θα φέρει
ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα παρακάτω στοιχεία:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το Π.Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για το
οικονομικό έτος 2016, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» με
κωδ. 2014ΣΕ54300007
Ημερομηνία Διενέργειας 14-12-2016
Αριθμός Διακήρυξης:
ο

3 Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών,
Τ.Κ. 35100, Λαμία

Επίσης, στο φάκελο της προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή την τιμή προσφοράς τους, όπως αναλυτικά
περιγράφεται παρακάτω:
1.

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α.
Γ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.
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2.

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως και
θα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

3.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που
δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.

4.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που
θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

5.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει
συνυπολογισθεί στην προσφορά.

6.

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών .

7.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα εξήντα
(60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές, οι οποίες δεν δέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού ή είναι υπό
αίρεση ή επιφύλαξη δεν γίνονται δεκτές.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο διαγωνισμό, πρέπει να το δηλώσει με την
κατάθεση της προσφοράς του.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α. «Συντήρηση – Αναβάθμιση των Ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε
όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», με προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 13.200,00 €.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ :
AΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
(με Πιστοποίηση)
ΕΝΟΤΗΤΑ
Α1.ΑΜΦΙΣΣΑ
Αριθμός

2

ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Α2. ΨΑΧΝΑ
Αριθμός

2.200,00

5

ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
(Εκτιμώμενο)

5.500,00
7

7.700,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενική Επισκευή /Αναβάθμιση , των επτά ανελκυστήρων του Τ.Ε.Ι ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ που είναι εγκατεστημένοι , στο κτίριο στην Άμφισσα (2) και στα κτίρια Β,
ΕΣΤΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ (2) και ΕΣΤΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (2) στα Ψαχνά (5) σε αδειούχο συντηρητή,
σύμφωνα με ΦΕΚ 1797/Τ.Β’/21-12-05. Ο συντηρητής υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια
της συντήρησης, να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις προβλεπόμενες από το ν. 3899/2002, τις
ΚΥΑ Φ.Α/9.2/28425/1245/08 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-08) με την οποία συμπληρώθηκε η
αριθμ.Οικ.Φ9/29362/1957 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005) και την ΚΥΑ Φ.9.2/ΟΙΚ.32803
(ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997) υποχρεώσεις του, αλλά και το πρότυπο ISO 9001:2008 για την
συγκεκριμένη δραστηριότητα (συντήρηση ανελκυστήρων) και πιστοποιητικό ασφάλειας
και υγιεινής ΕΛΟΤ ΕΝ81-1/99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2/99. Επίσης, υποχρεούται να
συμμορφώνεται απόλυτα με την εργατική νομοθεσία, καθώς και με τη νομοθεσία περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου,
ευθύνεται δε αποκλειστικά για το προσωπικό που χρησιμοποιεί (ήτοι μισθός,
ασφαλιστικές εισφορές, δώρα, αποζημιώσεις κλπ.). Αναλαμβάνει να ελέγχει, συντηρεί και
επισκευάζει (τυχόν βλάβες που προκύψουν) προβαίνοντας σε τουλάχιστον δύο
προληπτικούς ελέγχους τον μήνα, φροντίζοντας την διασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας
των ανελκυστήρων .
Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα( τουλάχιστον 2
φορές κάθε μήνα) έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και
των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση
ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του
ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή και
ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού.
Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της
ασφαλούς λειτουργίας, με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης
των καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με
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τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και
των διατάξεων ασφαλείας.
Υποχρεούται επίσης: α) Να τηρεί Βιβλίο-Μητρώο για κάθε ανελκυστήρα,
σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία, στο οποίο αναγράφονται τα
στοιχεία του ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου που αυτός
βρίσκεται εγκατεστημένος. β) Να τηρεί Βιβλίο - Ημερολόγιο καταχώρησης των
συντηρήσεων, σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία, στο οποίο
καταχωρούνται οι πραγματοποιημένες συντηρήσεις. γ) Να προσκομίσει βιβλία
συντήρησης- επιθεώρησης των ανελκυστήρων, θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία,
στα οποία θα τηρείται χωριστική μερίδα παρακολουθήσεως ενός εκάστου των στις
εγκαταστάσεις του “ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.” ευρισκομένων ανελκυστήρων και τα οποία
θα πρέπει να ενημερώνονται υποχρεωτικά σε κάθε επίσκεψή του για τη συντήρησή του
και τις επισκευές τους. δ) Να ενημερώνει τα βιβλία των ανελκυστήρων στις περιπτώσεις
αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων των ανελκυστήρων, λόγω
σοβαρών βλαβών. ε) Να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων και να
συνδράμει στη διεξαγωγή του, ως και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ύστερα από
έγγραφη κλήση του “ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.”, σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία
ή ατύχημα, κατ' άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ.28425/22-12-2008, χωρίς οποιαδήποτε
οικονομική επιβάρυνση του “ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.”, όπως, επίσης, υποχρεούται να
συνδράμει, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του , με την παρουσία τεχνικού, κατά
τη διάρκεια των ελέγχων από φορέα πιστοποίησης, καθώς αυτοί γίνονται στα πλαίσια της
συντήρησης.
Στο κόστος της συντήρησης περιλαμβάνεται και η έκδοση του απαραίτητου
πιστοποιητικού,
μετά τον σχετικό ετήσιο έλεγχο,
από εξουσιοδοτημένο φορέα
πιστοποίησης ( TUV, ΕΒΕΤΑΜ κλπ).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ Α
ΚΤΙΡΙΟ ΑΙ
Πλήθος
Ωφέλιμο φορτίο
Kg
Αριθμός
ατόμων
Αριθμ.
Στάσεων
Ισχύς σε Kw

1050
14

AΜΦΙΣΣΑ

1050
14

2

2

15,9

15,9

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ Β’
ΕΣΤΙΑ
ΕΣΤΙΑ
Πλήθος
ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1
2
2
Ωφέλιμο φορτίο
375
375
375
Kg
Αριθμός
5
5
5
ατόμων
Αριθμ.
3
4
4
Στάσεων
Ισχύς σε Kw
7,7
7,7
7,7

ΧΑΛΚΙΔΑ
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Κόστους συντήρησης (για τους δώδεκα ανελκυστήρες)
Είδος δαπάνης
Έλεγχοι, συντήρηση, επισκευές

900€ χ 7

Πιστοποίηση

200 €/ ανελκ. Χ 7

Ποσό
6.300,00€
1.400,00€
7.7
00,00€

Σύνολο

Στο προαναφερόμενο κόστος δεν περιλαμβάνονται τα απαραίτητα ανταλλακτικά που τυχόν
απαιτηθούν, για την αποκατάσταση των βλαβών.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 7.700,00

ΕΝΟΤΗΤΑ Β «Συντήρηση – Αναβάθμιση των πυροσβεστικών μέσων που είναι εγκατεστημένα
σε όλα τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», με προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 5.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γενική Συντήρηση- Αναβάθμιση των Πυροσβεστικών μέσων , που είναι εγκατεστημένα στα
κτίρια και στα παραρτήματα του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ :
ΛΑΜΙΑ
Αριθμός

ΣΥΣΤ.ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑ:
ΣΤΕΦ,ΣΕΥΠ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ(2)
5

ΣΥΣΤ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ: Σ.Ε.Υ.Π
1

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Αριθμός

1

1

ΑΜΦΙΣΣΑ
Αριθμός

1

1

ΧΑΛΚΙΔΑ
Αριθμός

1

1

ΘΗΒΑ
Αριθμός

1

1

ΣΥΝΟΛΟ
9
5
Η
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
3.150,00€
2.250,00€
συντήρηση αφορά τα 9 συστήματα Πυρανίχνευσης και 5 Πυροσβεστικά συγκροτήματα στην Λαμία,
Χαλκίδα, Θήβα, Άμφισσα, Καρπενήσι και περιλαμβάνει :
Ι) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
 Αφαίρεση-Kαθάρισμα και Επανατοποθέτηση Ανιχνευτών
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Έλεγχος Μπαταριών στους πίνακες Πυρανίχνευσης
Έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, και των Φαροσειρήνων .
Test καλής λειτουργίας Ανιχνευτών-Πινάκων Πυρανίχνευσης- Σειρήνων .

ΙΙ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Ρύθμιση πιέσεων
Έλεγχος μανομέτρων και Δεξαμενών.
Συντήρηση (αλλαγή Λάδια-Γρασάρισμα κ.τ.λ) της Πετρελαιομηχανής (για να είναι σε πλήρη
λειτουργία σε πιθανή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος).
 Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων ( για πιθανές διαρροές).
 Έλεγχος Μπαταρίας και του Φορτιστή.
 Έλεγχος των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης.
 Test καλής λειτουργίας (παρουσία της υπηρεσίας μας).




Ο συντηρητής μετά την εκτέλεση των εργασιών, παρέχει (με δήλωση Ν.1599) εγγύηση
καλής λειτουργίας ,και είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας (αφού
του δοθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις από την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από την υπηρεσία
μας) που θα κατάθεση στο ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σε περίπτωση βλάβης, υποχρεούται σε άμεση
αποκατάσταση (εντός δύο ημερών απ’ τη στιγμή της ειδοποίησης) με χρέωση των αναγκαίων
ανταλλακτικών που απαιτηθούν και θα βαρύνουν το Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 5.400,00 ευρώ

Χρόνος περάτωσης : 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πληρωμή- κρατήσεις
Α. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. και ειδικότερα : α) Τιµολόγιο β) Πρακτικό παραλαβής
της αρμόδιας τριµελούς επιτροπής γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Η εξόφληση θα γίνει με τη περάτωση των εργασιών και τη παράδοση των αγαθών.
Ειδικά για τη συντήρηση των ανελκυστήρων δύναται να γίνεται επί μέρους εξόφληση ανά 3μηνο
μετά τη παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.
Β. Επί του ποσού του εντάλματος γίνεται οι νόμιμες κρατήσεις
Γ. Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
Δ. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα
που δεν θα είναι σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
Τροποποίηση της Σύμβασης.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη.
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο
εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.
Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
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Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της
σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Έκπτωση Αναδόχου
1. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον
Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της ανάθεσης – μετά από
μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και
οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.
2. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου,
σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, με την ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής
Επιστολής καλής Εκτέλεσης, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
3. Εάν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης ,σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους,
τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε εργάσιμη μέρα
καθυστέρησης ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν και
μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών.
4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών πέραν του προβλεπομένου για την
αποκατάσταση της παροχής των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας.
6. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ανώτερη βία.
Ανωτέρα Βία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του αναδόχου.
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στην επιχείρηση του αναδόχου.
(3) Πλημμύρα.
(4) Σεισμός.
(5) Πόλεμος.
(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρετε η
αποδοχή του αιτήματος.
5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών του.

Για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων , απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, παρ.1β, του ν. 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες επί των όρων της διακήρυξης μπορούν να απευθύνονται στη
Διεύθυνση Προσωπικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, 3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις
ώρες από 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ., στα τηλέφωνα 22310 – 60161 και 22310 – 60158. Η διακήρυξη
διανέμεται δωρεάν.
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Για πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών ,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα γραφεία του Μελετών- Κατασκευών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία
τηλέφωνo 22310-60110.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://info.teiste.gr/, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/ στην κατηγορία Προκηρύξεις, σύμφωνα
με τον Ν. 4013/2011, καθώς και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια),
όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α),
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

