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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάδειξη
Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών
Αποκατάστασης κρυστάλλων, ρολών παραθύρων
–Εγκατάσταση παραθύρων
CPV 45421132-8
CPV 45421145-2

Προµήθεια χρηµατοδοτούµενη 100% από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (
UNHCR ) στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Accommodation and assistance to asylum seekers and
beneficiaries of international protection in Greece»

» µε κωδικό: GRC01/2019/0000000195/000 και δικαιούχο το Σωµατείο «PRAKSIS»
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος ∆ιακήρυξης
Τύπος προµήθειας

Συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός σε Ευρώ, µε υποβολή
σφραγισµένων φακέλων
Παροχή Υπηρεσιών Αποκατάστασης κρυστάλλων,
ρολών παραθύρων και Εγκατάσταση παραθύρων

Αναθέτουσα Αρχή

Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «PRAKSIS»

Προοριζόµενοι Φορείς

«Accommodation and assistance to asylum seekers
and beneficiaries of international protection in
Greece» µε κωδικό:

GRC01/2019/0000000195/000
Τεχνικές Προδιαγραφές

Ναι

Κριτήριο Αξιολόγησης

Χαµηλότερη τιµή

Καταληκτική ηµεροµηνία
Υποβολής Ερωτηµάτων επί
των όρων της διακήρυξης

24/4/2019

Καταληκτική ηµεροµηνία
Παροχής ∆ιευκρινήσεων επί
των όρων της διακήρυξης

25/4/2019

Καταληκτική ηµεροµηνία
Υποβολής των
Προσφορών
Ηµεροµηνία αποσφράγισης
προσφορών

Τρίτη 30-4-2019 / Ώρα: 17.00

Τόπος ∆ιενέργειας
του ∆ιαγωνισµού

Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Αρµόδιο όργανο για την
αποσφράγιση των προσφορών:

Πέµπτη 02-5-2019 / Ώρα: 12.30
PRAKSIS
Στουρνάρη 57 , Αθήνα ∆' Όροφος
Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2019

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών , όπως αυτή ορίστηκε
από το ∆.Σ. του Σωµατείου PRAKSIS
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Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους ή ιδιοχείρως, ή
αποστέλλοντας τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, ή µέσω Courier στην Έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή
ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν. Εµπρόθεσµες ορίζονται οι προσφορές που παραλαµβάνονται έως τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία και όχι η σφραγίδα του ταχυδροµείου.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες
και επιστρέφονται από το φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους
προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και
πιστοποιητικών της προσφοράς τους, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3)
ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να
αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούµενες διευκρινίσεις εντός της
ως άνω ταχθείσας προθεσµίας. Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε
ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόµιση
παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων.
Η διενέργεια του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί για 14 ηµερολογιακές ηµέρες από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην ιστοσελίδα του σωµατείου( www.praksis.gr) Ως ηµεροµηνία
και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η Πέµπτη 02/5/2019 στις 12:30.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη
συνέχεια της παρούσας.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωµα να ζητήσουν εγγράφως (µε επιστολή ή
τηλεοµοιοτυπία) διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες επί θεµάτων της παρούσης
∆ιακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή, έως 24/4/2019. Στα αιτήµατα για διευκρινήσεις και
συµπληρωµατικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία της
Αναθέτουσας Αρχής όσο και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου: επωνυµία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν µπορούν να
επικαλεστούν σε καµία περίπτωση προφορικές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα υποβληθούν µετά την
24/4/2018.
Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει µε περισσότερες από µία προσφορές είτε αυτοτελώς είτε
ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε µε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας, της
υπεργολαβίας συµπεριλαµβανοµένης.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί στο σύνολο των προς προµήθεια
υπηρεσιών ανά τµήµα, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα των Τεχνικών
Προδιαγραφών και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς
χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α ανά τμήμα (Α,Β,Γ,∆)
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα
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επισυναπτόµενα σ’ αυτήν παρακάτω παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:

Α. Αντικείµενο Προµήθειας

Παράρτηµα Α΄

Β. Γενικοί Όροι του ∆ιαγωνισµού

Παράρτηµα Β΄

Γ. ∆ικαιολογητικά ∆ιαγωνισµού

Παράρτηµα Γ΄

∆. Τεχνικές Προδιαγραφές / Πίνακας Απαιτήσεων
και Συµµόρφωσης

Παράρτηµα ∆΄

Ε. Πίνακας/Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

Παράρτηµα Ε΄

ΣΤ. Σχέδιο Σύµβασης

Παράρτηµα ΣΤ΄

Η.
ΣΥΜΒΑΣΗ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί
www.praksis.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

Παράρτηµα Η΄

στην επίσηµη ιστοσελίδα της PRAKSIS:

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 30/4/2019 και ώρα
17.00.
Οι προσφορές κατατίθενται στη Γραµµατεία του Σωµατείου PRAKSIS, Στουρνάρη 57, Αθήνα,
Β' Όροφος. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα
λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µε την υποβολή προσφοράς και την συµµετοχή τους στο
διαγωνισµό, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Βαρδαραµάτου Κωνσταντίνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο παρών διαγωνισµός αφορά την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών
Αποκατάστασης κρυστάλλων, ρολών παραθύρων και Εγκατάσταση παραθύρων στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Accommodation and assistance to asylum seekers and
beneficiaries of international protection in Greece». Κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συµφέρουσας
από οικονοµικής άποψης προσφορά ( χαµηλότερη τιµή) .

Το αντικείµενο και οι προδιαγραφές της προµήθειας δίνονται στους πίνακες που
αναφέρονται στο Παράρτηµα ∆: Τεχνικές Προδιαγραφές / Πίνακας Απαιτήσεων και
Συµµόρφωσης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σε διάφορες δοµές/διαµερίσµατα τις Αττικής. Σε
ακτίνα 20 χιλιοµέτρων από το κέντρο της Αθήνας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην Ελληνική
γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους
διαγωνιζόµενους έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019 από την επόµενη διενέργειας του
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω
αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη
της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΛΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ»
(µε κεφαλαία γράµµατα).
Προς PRAKSIS.
Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις σφραγισµένοι υπό-φάκελοι και
συγκεκριµένα οι εξής :
Ο υπο-φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο
τοποθετούνται όλα τα προβλεπόµενα από τη ∆ιακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία
Ο υπο-φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται ο
Πίνακας Συµµόρφωσης, καθώς και τυχόν οποιοδήποτε άλλο υλικό καταθέσει ο υποψήφιος
ανάδοχος
Ο υπο-φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται
τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (Οικονοµική Πρόσφορά)
Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και όλα τα δικαιολογητικά
και στοιχεία θα είναι σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών της PRAKSIS. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µετά την
προθεσµία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Τα στάδια της αποσφράγισης, για κάθε τµήµα του έργου για το οποίο υποβάλλεται
προσφορά, είναι τα ακόλουθα:
Αριθµούνται όλες οι προσφορές µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των ∆ικαιολογητικών καθώς και ο
φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή
∆ιενέργειας του διαγωνισµού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων
∆ικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των
τεχνικών φυλλαδίων).
Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς. Το άνοιγµα
του Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» συνοδεύεται από τη µονογραφή από τα µέλη
της Επιτροπής ανά φύλλο των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ.
Κατόπιν η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών σε κλειστή συνεδρίασή της (α)
ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί
και (β) ελέγχει τις τεχνικές προσφορές, προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον
οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι προσφορές που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές δεν λαµβάνονται υπόψη
και δεν αξιολογούνται
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Στη συνέχεια αξιολογούνται οι Οικονοµικές Προσφορές των υποψηφίων αναδόχων
για τους οποίους δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της
διακήρυξης στο προηγούµενο στάδιο και αναδεικνύεται ο Προσωρινός Ανάδοχος.
Προσωρινός ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη
συνολική τιµή προσφοράς (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ),ανά τµήµα, εφόσον η
προσφερόµενη υπηρεσία καλύπτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας προκήρυξης.
Μετά από την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η αρµόδια επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού αξιολογεί τις προσφορές, προκειµένου να αναδειχθεί ο
προσωρινός Ανάδοχος. Εν συνεχεία, υποβάλλει τη γνωµοδότησή της στο αρµόδιο
για τη διοίκηση του φορέα όργανο, που την εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογηµένα,
διαβιβάζοντας την απόφασή του στους προσφέροντες και καλώντας τον προσωρινό
Ανάδοχο να υποβάλει σε κλειστό φάκελο, εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση, τα προβλεπόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διαβιβάζει τα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων
της στο αρµόδιο όργανο, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα του γνωστοποιείται
στους υποψήφιους αναδόχους, η απόφαση του οι οποίοι έχουν δικαίωµα ένστασης εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
ανάθεση της προµήθειας, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση
που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε κλειστό φάκελο µε σήµανση: «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στο άρθρο17.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισµού του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου. Σε αυτή την περίπτωση η
Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των
διαγωνιζοµένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και
συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.
Μετά τη µονογραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρµόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού, αυτή υποβάλλει τη γνωµοδότησή της στο
αρµόδιο αποφασίζον όργανο (µε ενυπόγραφο πρακτικό), που την εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογηµένα, διαβιβάζοντας την απόφασή του στον οριστικό ανάδοχο, ο οποίος καλείται
εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών -από την κοινοποίηση- να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης,.
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Β. Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα:
Να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως:
•

Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα
της διαδικασίας,

•

Εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,

•

Εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
συντελέστηκε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού
ανταγωνισµού.

•

Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο.

•

Εφόσον αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης,

•

Εφόσον αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του Π∆
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται µόνο σε ΕΥΡΩ για την παροχή υπηρεσίας, µε βάση τις
οριζόµενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος ∆΄ της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορά που δεν δίνει τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Οι τιµές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραµένουν σταθερές σε
όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη .
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την
Αναθέτουσα Αρχή ).
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Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται, αποκλειστικά
προσφερθείσας τιµής άνευ Φ.Π.Α.και ανά τµήµα (Α,Β,Γ,∆)

στο

σύνολο

της

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, αυτός, δε, υποχρεούται να
παρέχει τα στοιχεία αυτά.
ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παράδοση των υπηρεσιών, θα γίνεται µε φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου
στις κατά τόπους δοµές σε µέρη που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Η επιβεβαίωση της
ολοκλήρωσης των εργασιών θα γίνεται εγγράφως από το αρµόδιο τµήµα επισκευών. Σε
περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου και της ολοκλήρωσης του, η νέα
ηµεροµηνία θα και η διάρκεια παράδοσης θα µετατίθεται κατόπιν απόφασης της
Αναθέτουσας αρχής.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που
απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τις υπηρεσίες στο
συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή των υπηρεσιών θα γίνεται βάση των χρηµατοροών του προγράµµατος, και σε
µηνιαία βάση έπειτα από την έκδοση του παραστατικού από τον µειοδότη µε
επισυναπτόµενο το σχετικό έγγραφο βεβαίωσης εργασιών από το τµήµα καθαριότητας. Σε
περίπτωση προβληµάτων στην χρηµατοροή η αποπληρωµή θα γίνεται µε την
επανεκκίνηση της χρηµατοροής. Σε καµία περίπτωση δεν θα υπάρξει µη αποπληρωµή
παραστατικού που τηρεί όλα τα παραπάνω από την οργάνωση
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική
σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, το σχέδιο της οποίας έχει
επισυναφθεί στην παρούσα διακήρυξη.
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούµενης προµήθειας και τουλάχιστον τα
εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Την περιγραφή των υπηρεσιών
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δ. Την τιµή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης.
ζ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως
προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση των υπηρεσιών , ο µακροσκοπικός έλεγχος αυτών, καθώς και η
σύνταξη του σχετικού πρακτικού ποιοτικής αξιολογικής, θα γίνει από την αρµόδια
Επιτροπής αξιολόγησης υπηρεσιών , που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Praksis.
ΑΡΘΡΟ 9
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
ΑΡΘΡΟ 10
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή θα διέπεται
αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην
εκτέλεση της Σύµβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος
υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων της έδρας της
Αναθέτουσας Αρχής διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής την προµήθεια
υπηρεσιών, πριν την ηµεροµηνία λήξης του συµβατικού χρόνου ή δεν πραγµατοποιήσει τους
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης επιβάλλονται όλες οι νόµιµες κυρώσεις.
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.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της προµήθειας και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ' αυτού του λόγου στο
συµµετέχοντα. Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης για
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην
παρούσα.
Η αναθέτουσα αρχή δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση σε τρίτους για
οποιοδήποτε έργο, µελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη µόνο για τις υπηρεσίες που
ολοκληρώνονται.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευση της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού
Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής ο
Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει
σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου),
χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της
σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο, χωρίς
την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε
δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή
και δε δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή
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της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά µόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη
διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή
εµπορικά ζητήµατα του Αναδόχου ή µεθόδους υλοποίησης του Έργου.
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεµύθειας αναφορικά µε κάθε
πληροφορία που περιήλθε σε αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εµπιστευτική
Πληροφορία») και δεσµεύεται να µην αποκαλύψει ή χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε
Εµπιστευτική Πληροφορία.
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, µερική ή ολική,
είτε για λογαριασµό τους, είτε για λογαριασµό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των
προσωπικών δεδοµένων των υπαλλήλων και των εξυπηρετούµενων της Αναθέτουσας
Αρχής, που τα αποκτούν µε οποιοδήποτε τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος
έργου (Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα).
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει το προσωπικό του για το περιεχόµενο της
υποχρέωσης εχεµύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να
ενηµερώνει αµέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή µη εξουσιοδοτηµένη
αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΡΘΡΟ 14
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε το
(Παράρτηµα Β΄) της παρούσας διακήρυξης, στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής, τα οποία θα πρέπει να συµπεριλάβουν στον
(υπό)φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής µαζί µε έγγραφο που θα αναγράφει αναλυτικά
στοιχεία επικοινωνίας, λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/ οδηγίες:
Ο (υπό)φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» υποχρεωτικά περιλαµβάνει:
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε
ισχύει, υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
o Να αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέµατι διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχει.
o Ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς του «δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του από τους
αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 και το άρθρο 73 του Ν.4412/2016.»
o ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη
κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση ή άλλη
ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων).
o ∆εν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλη
ανάλογη κατάσταση (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω
νοµοθετήµατος ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
o Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
o ∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
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o ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο
του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα.
o ∆εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος
και είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, όσο και
των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα.
o ∆εν έχει κριθεί ποτέ από αρµόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την
παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά µε την
ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.
o ∆εν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας.
o Συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία
που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.
o Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει από
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης
του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής της.
o Όλα τα προσφερόµενα είδη / υπηρεσίες συµµορφώνονται προς όλες τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των
κοινοτικών διατάξεων.
o Αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της
σύµβασης να προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

.Σε περίπτωση Νοµικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν:
Οι διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
Ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το Νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισµού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός.
Οι νόµιµοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου.
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.
Τα νοµικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα:
Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:
o ΦΕΚ σύστασης
o Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευτεί
όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
o ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού
προσώπου
o Πρακτικό ∆.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε.
περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά
απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο, ως
αντίκλητος
o Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών
Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:
o Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά.
o Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί τροποποιήσεων του καταστατικού
o Μόνο στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του
φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και
ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο, ως αντίκλητος, απαιτείται έγγραφο του Νόµιµου
Εκπροσώπου περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς.
o Σε περίπτωση νοµικών πρόσωπων που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
o Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής
τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός :
o Τα δικαιολογητικά σύστασής του
o Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

∆. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο,
καταθέτει Έναρξη Επιτηδεύµατος και τις µεταβολές του από την αντίστοιχη ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία.
E. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
-Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε
την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο, συνεταιρισµός).
-Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους:
-στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο ∆ιαγωνισµό,
-Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
-να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
-να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος του Έργου
(φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
-να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των
Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
-να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση
του Έργου,
-Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο
υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου.
Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο
υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι
νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:
Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή
εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.
Α.Ε., Συνεταιρισµοί: απόφαση ∆Σ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισµό ή
πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του.
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Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισµού του ∆ιαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση µε
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
Ενώσεις /Κοινοπραξίες: (Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας) της
∆ιακήρυξης.

Ένορκη βεβαίωση
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου
Αναδόχου, ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Στην κατά περίπτωση
Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριµένα πρόσωπα
οι σχετικές νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής».
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ΑΡΘΡΟ 15
ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο (υπό)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» υποχρεωτικά περιλαµβάνει:
Τον Πίνακα Απαιτήσεων και Συµµόρφωσης που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ∆΄ της
παρούσας ∆ιακήρυξης. Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συµπληρωθεί µε τη λέξη ΝΑΙ σε
ΟΛΑ τα πεδία της στήλης <<Απάντηση >>, αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
υπηρεσιών είναι «Σύµφωνη» µε τις ζητούµενες υπηρεσίες . Στη συνέχεια ο νόµιµος
εκπρόσωπος του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα θα υπογράψει και θα σφραγίσει (µε
την σφραγίδα της επιχείρησης), τον Πίνακα Απαιτήσεων και Συµµόρφωσης.
Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκµηρίωση των στοιχείων
των υπό προµήθεια ειδών (φυλλάδια και φωτογραφίες υλικών κ.α. ).
Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της
χρησιµοποιούνται µόνο για τον αποκλεισµό προσφορών που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις της διακήρυξης (Παράρτηµα ∆΄- Τεχνικές Προδιαγραφές/Πίνακας
απαιτήσεων και συµµόρφωσης).
Γίνονται δεκτές ξεχωριστές τεχνικές προσφορές για όλα τα τµήµατα του έργου, ή για
τουλάχιστον ένα τµήµα του έργου. Οι προσφορές πρέπει να εκφράζονται ανά τµήµα, όπως
περιγράφεται στο Παράρτηµα ∆΄- Τεχνικές Προδιαγραφές/Πίνακας απαιτήσεων και
συµµόρφωσης ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που
υποβάλλονται για µέρος τµήµατος. Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υπο-φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο –επί ποινή αποκλεισµού- τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Ο Πίνακας θα συµπληρώνεται ως εξής:
Τιµή , σε ΕΥΡΩ
Συνολική προσφερόµενη τιµή, χωρίς ΦΠΑ
Ποσοστό ΦΠΑ, επί τοις εκατό ( Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ
αυτός θα διορθώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή
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Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται,
προσφερθείσας τιµής άνευ Φ.Π.Α., ανά τµήµα.

αποκλειστικά

στο

σύνολο

της

Ο Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει την υπογραφή του/ων νόµιµου/ων
εκπροσώπου/ων και την σφραγίδα του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα.
ΑΡΘΡΟ 17
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Α. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση της προµήθειας
(προσωρινός ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα
στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο µε σήµανση
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» και είναι:
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου
και το ειδικό επάγγελµα του, ή Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύµατος από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης και ότι διαθέτει συναφή δραστηριότητα.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης
συνιστά λόγο αποκλεισµού του υποψήφιου αναδόχου από το διαγωνισµό.
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Β. ∆ιευκρινίσεις για τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόµενα
δικαιολογητικά, προσκοµίζονται ισοδύναµα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή
που εκδίδονται από τις αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης των προσώπων αυτών.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου
Αναδόχου, ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του Υποψηφίου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Στην κατά περίπτωση
Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριµένα πρόσωπα
οι σχετικές νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον η προσκόµιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου
Επιτηδευµατία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
/ΤΙΜΗ m2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΡΙΖΑΚΙ
,ΝΑΖΑΡΕΤ,105(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

ΝΑΙ

ΤΖΑΜΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
/ΤΙΜΗ m2

ΝΑΙ

ΛΕΥΚΑ ΤΖΑΜΙΑ 5 ΕΩΣ 7
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΟΣΟΥΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

ΝΑΙ

4.

5.

∆ΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

(Π.Χ 4-12-4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙΑ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
/ΤΙΜΗ m2

ΝΑΙ

6.
7.

ΜΠΡΟΝΖΕ ΤΖΑΜΙΑ

4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

ΝΑΙ

ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

ΝΑΙ

8.

9.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

1.

ΛΕΥΚΑ ΤΖΑΜΙΑ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

2.

∆ΙΑΜΑΝΤΕ ΤΖΑΜΙΑ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

3.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΣΩ EMAIL

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΣΩ MAIL, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΝΑΙ

11.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

12.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΣΕ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ 20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΑΙ
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13.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

14.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

15.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ

16.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ –
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ

17.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΣΩ MAIL, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΡΑΤΗ, Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΑΡΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ή
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΑΝΤΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΛΑΒΩΝ
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΤΩΝ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ
(4 ΜΕΡΕΣ)

o

Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συµπληρωθεί µε τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης
<<Απάντηση>>, αφού ο προµηθευτής είναι σίγουρος ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις
περιγραφές.

o

«Σύµφωνη» µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση
όλων των υπηρεσιών

o

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευµένο, εργατικό δυναµικό και βλαβοληπτικό
κέντρο .Επίσης υποχρεούται να εγκαταστήσει συστήµατα αποµακρυσµένης παρακολούθησης
και πρόσβαση προκειµένου να εντοπίζονται –επιλύονται ταχύτερα τυχόν βλάβες και να γίνονται
οι προγραµµατισµένες συντηρήσεις εκτός ωραρίου του σωµατείου.

o

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν αντίστοιχο εξοπλισµό σε µορφή δανεισµού σε
περίπτωση που η βλάβη δεν επιλυθεί εντός 24 ωρών έως ότου επιλυθεί η βλάβη.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΤΜΗΜΑ Β

Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΕΩΣ 140 ΠΛ.)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 140
ΠΛ.)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΕΩΣ
140 ΠΛ.)

ΝΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 140
ΠΛ.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α)
ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Β)
ΜΑΝΙΒΕΛΑ

ΝΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΠΑΣΜΕΝΑ
ΛΑΜΑΚΙΑ

ΝΑΙ

8.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΝΑΙ

9.

10.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ – ∆ΙΧΑΛΩΝ)

ΝΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΨΑΘΑΣ- ΑΞΟΝΑ

ΝΑΙ

11.
12.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΠ

ΝΑΙ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΣΩ

ΝΑΙ

13.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
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EMAIL

14.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

15.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

16.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
17.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΣΩ MAIL, ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΣΕ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ 20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΣΩ MAIL, ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ
ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ, Η ΑΡΧΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
18.

19.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ

20.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ

21.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ

ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΑΡΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ή
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ
ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ
ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ Η
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΛΑΒΩΝ
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ (4
ΜΕΡΕΣ)

o

Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συµπληρωθεί µε τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης
<<Απάντηση>>, αφού ο προµηθευτής είναι σίγουρος ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις
περιγραφές.

o

«Σύµφωνη» µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση
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όλων των υπηρεσιών
o

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευµένο, εργατικό δυναµικό και βλαβοληπτικό
κέντρο .Επίσης υποχρεούται να εγκαταστήσει συστήµατα αποµακρυσµένης παρακολούθησης
και πρόσβαση προκειµένου να εντοπίζονται –επιλύονται ταχύτερα τυχόν βλάβες και να γίνονται
οι προγραµµατισµένες συντηρήσεις εκτός ωραρίου του σωµατείου.

o

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν αντίστοιχο εξοπλισµό σε µορφή δανεισµού σε
περίπτωση που η βλάβη δεν επιλυθεί εντός 24 ωρών έως ότου επιλυθεί η βλάβη.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ Γ

Α/Α

1.

2.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ
ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΥΨΟΣ 150
cm.- ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ
ΑΝΑ 5 ΠΟΝΤΟΥΣ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
60 cm. ΕΩΣ ΤΑ 150 cm.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ
ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΜΠΑΛ/ΡΤΑ (ΥΨΟΣ 220
cm.- ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ
ΑΝΑ 5 ΠΟΝΤΟΥΣ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
60 cm. ΕΩΣ ΤΑ 150 cm.)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ
ΠΛΙΣΕ ΣΕ ΜΠΑΛ/ΡΤΑ
(ΥΨΟΣ 220 cm.ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ 5
ΠΟΝΤΟΥΣ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ 60 cm. ΕΩΣ ΤΑ
240 cm.)
ΚΑΤΑΣΚΕΥ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑΣ ΜΕ
∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΑΡΟ
ΤΙΜΗ (Τ.Μ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΣΙΤΑΣ
ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΑ
ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
(ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

ΝΑΙ

3.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

4.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

5.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

6.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

ΝΑΙ

7.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

8.

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ
(ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

ΝΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

ΝΑΙ

9.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΝΑΙ

10.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΜΟΝΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ
(ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

11.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

ΝΑΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΜΟΝΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΛΚ/ΡΤΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ

ΝΑΙ

12.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

13.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

14.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΞΟΥΦΩΜΑ

15.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

16.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

17.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

18.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

19.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

20.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ
(ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΛ/ΡΤΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ
ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΑ

ΝΑΙ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΣΩ EMAIL

ΝΑΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
MAIL, ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

21.

22.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ,ΣΕ ΕΜΒΕΛΕΙΑ
20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΑΙ
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23.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

24.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

25.

26.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
MAIL, ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ, Η
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η
ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΑΡΕΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΑΝΑ∆ΟΧΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Ή ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΑΝΤΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ –
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

27.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΟ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ (4 ΜΕΡΕΣ)

o

Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συµπληρωθεί µε τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης
<<Απάντηση>>, αφού ο προµηθευτής είναι σίγουρος ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις
περιγραφές.

o

«Σύµφωνη» µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση
όλων των υπηρεσιών

o

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευµένο, εργατικό δυναµικό και βλαβοληπτικό
κέντρο .Επίσης υποχρεούται να εγκαταστήσει συστήµατα αποµακρυσµένης παρακολούθησης
και πρόσβαση προκειµένου να εντοπίζονται –επιλύονται ταχύτερα τυχόν βλάβες και να γίνονται
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οι προγραµµατισµένες συντηρήσεις εκτός ωραρίου του σωµατείου.
o

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν αντίστοιχο εξοπλισµό σε µορφή δανεισµού σε
περίπτωση που η βλάβη δεν επιλυθεί εντός 24 ωρών έως ότου επιλυθεί η βλάβη.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ ∆

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

ΓΡΥΛΟΧΕΡΟ

2.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

3.

4.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΟΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΧΕΡΟΥ
ΜΕ ΝΤΙΖΑ
ΚΟΛΛΗΜΑ Ή
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ (ΚΟΛΛΗΜΑ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Ή
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΕΞΩΠΟΡΤΑ (ΚΟΛΛΗΜΑ)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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5.

6.

ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΟΡΤΑΣ

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

7.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

8.

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

9.

ΦΥΛΛΟ/ΚΑΣΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

10.

ΚΑΓΚΕΛΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

11.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

12.

13.

14.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΕΞΩΠΟΡΤΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ
(ΚΟΛΛΗΜΑ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΙ
ΤΙΜΗ (Τ.Μ.)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ
&ΚΑΣΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΤΙΜΗ (Τ.Μ.)
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ (ΤΙΜΗ
ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ)

ΝΑΙ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΣΩ EMAIL

ΝΑΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
MAIL, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΝΑΙ

ΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ,ΣΕ ΕΜΒΕΛΕΙΑ
20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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15.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

16.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

17.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

18.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ –
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ

19.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
MAIL, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ, Η
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΑΡΕΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΑΝΑ∆ΟΧΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Ή ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΑΝΤΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ (2 ΜΕΡΕΣ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

o

Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συµπληρωθεί µε τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης
<<Απάντηση>>, αφού ο προµηθευτής είναι σίγουρος ότι µπορεί να ανταποκριθεί στις
περιγραφές.

o

«Σύµφωνη» µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση
όλων των υπηρεσιών

o

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευµένο, εργατικό δυναµικό και βλαβοληπτικό
κέντρο .Επίσης υποχρεούται να εγκαταστήσει συστήµατα αποµακρυσµένης παρακολούθησης
και πρόσβαση προκειµένου να εντοπίζονται –επιλύονται ταχύτερα τυχόν βλάβες και να γίνονται
οι προγραµµατισµένες συντηρήσεις εκτός ωραρίου του σωµατείου.

o

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν αντίστοιχο εξοπλισµό σε µορφή δανεισµού σε
περίπτωση που η βλάβη δεν επιλυθεί εντός 24 ωρών έως ότου επιλυθεί η βλάβη.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Πίνακας/Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

ΤΜΗΜΑ Α

Α/Α

•

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (Σε
Ευρώ)

ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α
24%.
(Σε Ευρώ)

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΡΙΖΑΚΙ
,ΝΑΖΑΡΕΤ,105(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

1.

ΛΕΥΚΑ ΤΖΑΜΙΑ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

2.

∆ΙΑΜΑΝΤΕ ΤΖΑΜΙΑ
4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

3.

ΤΖΑΜΙΑ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

4.

ΛΕΥΚΑ ΤΖΑΜΙΑ 5
ΕΩΣ 7 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΟΣΟΥΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

5.

∆ΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

(Π.Χ 4-12-4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

6.

ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙΑ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

7.

ΜΠΡΟΝΖΕ ΤΖΑΜΙΑ

4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

8.

ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ
ΣΧΕ∆ΙΟ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

Όλες οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται µε στρογγυλοποίηση µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς ………………….
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΤΜΗΜΑ Β

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

2.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

3.

4.

5.

6.

7.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ
140 ΠΛ.)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΜΑΝΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α)
ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Β)
ΜΑΝΙΒΕΛΑ

8.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΛΑΜΑΚΙΑ

9.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΞΟΝΑ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ –
∆ΙΧΑΛΩΝ)

10.

ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α
24%.
(Σε Ευρώ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΕΩΣ 140
ΠΛ.)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ
140 ΠΛ.)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ
(ΕΩΣ 140 ΠΛ.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (Σε
Ευρώ)
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11.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΨΑΘΑΣ- ΑΞΟΝΑ

12.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΠ

•

Όλες οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται µε στρογγυλοποίηση µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς ………………….
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ Γ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ
ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΥΨΟΣ 150
cm.- ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ
ΑΝΑ 5 ΠΟΝΤΟΥΣ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
60 cm. ΕΩΣ ΤΑ 150 cm.)

2.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ
ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΜΠΑΛ/ΡΤΑ (ΥΨΟΣ 220
cm.- ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ
ΑΝΑ 5 ΠΟΝΤΟΥΣ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
60 cm. ΕΩΣ ΤΑ 150 cm.)

3.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ
ΠΛΙΣΕ ΣΕ ΜΠΑΛ/ΡΤΑ

1.

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (ΣΕ
ΕΥΡΩ)

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%
(ΣΕ ΕΥΡΩ)
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(ΥΨΟΣ 220 cm.ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ 5
ΠΟΝΤΟΥΣ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ 60 cm. ΕΩΣ ΤΑ
240 cm.)
ΚΑΤΑΣΚΕΥ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑΣ ΜΕ
∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΑΡΟ
ΤΙΜΗ (Τ.Μ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΣΙΤΑΣ
ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΑ
ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
(ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

4.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

5.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

6.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

7.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

8.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ
(ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

9.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

10.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΜΟΝΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ
(ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

11.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΜΟΝΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ

13.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΛΚ/ΡΤΑ

14.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΞΟΥΦΩΜΑ

12.
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15.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

16.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

17.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

18.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

•

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ
(ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΛ/ΡΤΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ
ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΑ

Όλες οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται µε στρογγυλοποίηση µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς ………………….
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ ∆

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

ΓΡΥΛΟΧΕΡΟ

2.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

3.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (ΣΕ
ΕΥΡΩ)

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΧΕΡΟΥ
ΜΕ ΝΤΙΖΑ
ΚΟΛΛΗΜΑ Ή
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ (ΚΟΛΛΗΜΑ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Ή
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
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4.

ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΟΡΤΑΣ

5.

ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΟΡΤΑΣ

6.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

7.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

8.

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

9.

ΦΥΛΛΟ/ΚΑΣΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

10.

ΚΑΓΚΕΛΟ
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

•

ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΕΞΩΠΟΡΤΑ (ΚΟΛΛΗΜΑ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΕΞΩΠΟΡΤΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ
(ΚΟΛΛΗΜΑ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΙ
ΤΙΜΗ (Τ.Μ.)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ
&ΚΑΣΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΤΙΜΗ (Τ.Μ.)
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ (ΤΙΜΗ
ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ)

Όλες οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται µε στρογγυλοποίηση µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς ………………….
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Σχέδιο Σύµβασης
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην Αθήνα σήµερα …………… µεταξύ αφενός του σωµατείου µε την επωνυµία <<PRAKSIS>>
µε ΑΦΜ : 999320272 ΚΑΙ ∆ΟΥ ∆ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57,10432,ΑΘΗΝΑ εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν από τον
………………………….µε Α∆Τ:……………………… και αποκαλείται εφεξής <<ΠΕΛΑΤΗΣ>>
και αφετέρου ………………………………..µε ΑΦΜ: …………………………… και ∆ΟΥ:
……………………..Που θα αποκαλείται στην συνέχεια χάριν συντοµίας <<ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ>>
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :
1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά την << Υπηρεσιών Αποκατάστασης
κρυστάλλων, ρολών παραθύρων και Εγκατάσταση παραθύρων >> που λειτουργεί στο πλαίσιο
του προγράµµατος της Ύπατης Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ( UNHCR ) με τίτλο:
«ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE», σύµφωνα µε την
οποία ο ανάδοχος ,κατ’ εντολή του πελάτη θα προφέρει τις συµφωνηθείσες εργασίες.
2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ειδικότερα ο ανάδοχος Υπηρεσιών αναλαµβάνει να υλοποιήσει τις ακολουθεί εργασίες µετά από
κατ’ εντολή του πελάτη και σύµφωνα µε την νόµιµη διαδικασία και την λήξη του συνοπτικού
µειοδοτικού διαγωνισµού που δηµοσιεύθηκε στις ……………………… µε τίτλο
…………………………… και αριθµό πρωτοκόλλου………………………………………. :

ΤΜΗΜΑ Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΕΥΚΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

∆ΙΑΜΑΝΤΕ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΡΙΖΑΚΙ
,ΝΑΖΑΡΕΤ,105(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
/ΤΙΜΗ m2)
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ΤΖΑΜΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

ΛΕΥΚΑ ΤΖΑΜΙΑ 5 ΕΩΣ 7
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΟΣΟΥΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

∆ΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

(Π.Χ 4-12-4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
/ΤΙΜΗ m2)

ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

ΜΠΡΟΝΖΕ ΤΖΑΜΙΑ

4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
/ΤΙΜΗ m2

ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
/ΤΙΜΗ m2

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΣΩ EMAIL

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ MAIL, ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ

ΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΣΕ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 20
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ MAIL, ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ, Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΕΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΑΝΑ∆ΟΧΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Ή ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ (4 ΜΕΡΕΣ)
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ΤΜΗΜΑ Β

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΕΩΣ 140 ΠΛ.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΑΠΟ 140 ΠΛ.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΕΩΣ
140 ΠΛ.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 140 ΠΛ.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α)
ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Β)
ΜΑΝΙΒΕΛΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΛΑΜΑΚΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ – ∆ΙΧΑΛΩΝ)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΨΑΘΑΣΑΞΟΝΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΠ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΣΩ EMAIL
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ MAIL,
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΣΕ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ 20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ MAIL,
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ, Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΕΝΟΥΝ
ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ή ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ
ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΑΝΤΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ (4
ΜΕΡΕΣ)
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ΤΜΗΜΑ Γ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΥΨΟΣ 150 cm.- ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ 5
ΠΟΝΤΟΥΣ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 60 cm. ΕΩΣ ΤΑ 150 cm.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΜΠΑΛ/ΡΤΑ (ΥΨΟΣ 220 cm.- ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ 5
ΠΟΝΤΟΥΣ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 60 cm. ΕΩΣ ΤΑ 150 cm.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ ΠΛΙΣΕ ΣΕ ΜΠΑΛ/ΡΤΑ
(ΥΨΟΣ 220 cm.- ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ 5 ΠΟΝΤΟΥΣ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 60 cm. ΕΩΣ ΤΑ 240 cm.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑΣ ΜΕ ∆ΙΚΟ ΤΗΣ
ΤΕΛΑΡΟ ΤΙΜΗ (Τ.Μ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΣΙΤΑΣ ΣΕ
ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΜΟΝΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΜΟΝΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΠΑΛΚ/ΡΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΞΟΥΦΩΜΑ
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ (ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΛ/ΡΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΑ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΣΩ EMAIL

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ MAIL, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ,ΣΕ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ MAIL, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΡΑΤΗ, Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ή
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΝΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ –
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΟ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ (4 ΜΕΡΕΣ)

ΤΜΗΜΑ ∆

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΥΛΟΧΕΡΟ

ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΟΡΤΑΣ

ΜΕΝΤΕΣΕ ΠΟΡΤΑΣ

ΜΕΝΤΕΣΕ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

ΜΕΝΤΕΣΕ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ
ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΦΥΛΛΟ/ΚΑΣΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΚΑΓΚΕΛΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΧΕΡΟΥ ΜΕ ΝΤΙΖΑ
ΚΟΛΛΗΜΑ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ (ΚΟΛΛΗΜΑ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΕΞΩΠΟΡΤΑ (ΚΟΛΛΗΜΑ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΕΞΩΠΟΡΤΑ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ (ΚΟΛΛΗΜΑ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΤΙΜΗ (Τ.Μ.)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ
&ΚΑΣΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΤΙΜΗ
(Τ.Μ.)
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ (ΤΙΜΗ
ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ)
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
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ΜΕΣΩ EMAIL
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ MAIL,
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΣΕ ΕΜΒΕΛΕΙΑ
20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ MAIL,
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΡΑΤΗ, Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΕΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΑΝΑ∆ΟΧΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ή ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ
ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΑΝΤΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ
ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ (4
ΜΕΡΕΣ)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για την εκτέλεση του ως άνω περιγραφέντων εργασιών καθορίζεται η τιµή :

ΤΜΗΜΑ Α

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α
24%.
(Σε Ευρώ)

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΡΙΖΑΚΙ
,ΝΑΖΑΡΕΤ,105(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

1.

ΛΕΥΚΑ ΤΖΑΜΙΑ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

2.

∆ΙΑΜΑΝΤΕ ΤΖΑΜΙΑ
4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

3.

ΤΖΑΜΙΑ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

ΛΕΥΚΑ ΤΖΑΜΙΑ 5
ΕΩΣ 7 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΟΣΟΥΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

5.

∆ΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

(Π.Χ 4-12-4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2)

6.

ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙΑ 4
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

7.

ΜΠΡΟΝΖΕ ΤΖΑΜΙΑ

4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

8.

ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ
ΣΧΕ∆ΙΟ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΤΙΜΗ m2

4.

•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (Σε
Ευρώ)

Όλες οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται µε στρογγυλοποίηση µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς ………………….
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΤΜΗΜΑ Β

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

2.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

3.

4.

5.

6.

7.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ
140 ΠΛ.)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΜΑΝΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α)
ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Β)
ΜΑΝΙΒΕΛΑ

8.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΛΑΜΑΚΙΑ

9.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΞΟΝΑ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ –
∆ΙΧΑΛΩΝ)

10.

ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α
24%.
(Σε Ευρώ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΕΩΣ 140
ΠΛ.)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ
140 ΠΛ.)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ
(ΕΩΣ 140 ΠΛ.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (Σε
Ευρώ)
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11.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΨΑΘΑΣ- ΑΞΟΝΑ

12.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΟΛΟ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΠ

•

Όλες οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται µε στρογγυλοποίηση µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς ………………….
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ Γ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ
ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΥΨΟΣ 150
cm.- ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ
ΑΝΑ 5 ΠΟΝΤΟΥΣ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
60 cm. ΕΩΣ ΤΑ 150 cm.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ
ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΜΠΑΛ/ΡΤΑ (ΥΨΟΣ 220
cm.- ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ
ΑΝΑ 5 ΠΟΝΤΟΥΣ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
60 cm. ΕΩΣ ΤΑ 150 cm.)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ
ΠΛΙΣΕ ΣΕ ΜΠΑΛ/ΡΤΑ
(ΥΨΟΣ 220 cm.ΠΛΑΤΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ 5
ΠΟΝΤΟΥΣ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ 60 cm. ΕΩΣ ΤΑ
240 cm.)

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (ΣΕ
ΕΥΡΩ)

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%
(ΣΕ ΕΥΡΩ)
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ΚΑΤΑΣΚΕΥ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑΣ ΜΕ
∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΑΡΟ
ΤΙΜΗ (Τ.Μ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΣΙΤΑΣ
ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΑ
ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
(ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

4.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

5.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙΤΑΣ

6.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

7.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ)

8.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ
(ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

9.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΟΥΛΩΝ

ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

10.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΜΟΝΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ
(ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

11.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΜΟΝΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ (∆ΙΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΛΙΚΙ)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ

13.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΛΚ/ΡΤΑ

14.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

15.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

12.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΞΟΥΦΩΜΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ
(ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ)
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16.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

17.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

18.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ

•

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
ΜΠΑΛ/ΡΤΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΝΤΕΣΕ∆ΩΝ ΣΕ
ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΡΤΑ

Όλες οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται µε στρογγυλοποίηση µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: ……………………………………………………
(Επωνυµία Υποψηφίου, Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου& Ιδιότητα)

Ηµεροµηνία Προσφοράς ………………….
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ ∆

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

ΓΡΥΛΟΧΕΡΟ

2.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (ΣΕ
ΕΥΡΩ)

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΧΕΡΟΥ
ΜΕ ΝΤΙΖΑ
ΚΟΛΛΗΜΑ Ή
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ (ΚΟΛΛΗΜΑ)
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•

3.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

4.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΠΟΡΤΑΣ

5.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΠΟΡΤΑΣ

6.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

7.

ΜΕΝΤΕΣΕ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

8.

ΦΥΛΛΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

9.

ΦΥΛΛΟ/ΚΑΣΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

10.

ΚΑΓΚΕΛΟ
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

ΚΟΛΛΗΜΑ Ή
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΟΥΦΩΜΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΕΞΩΠΟΡΤΑ (ΚΟΛΛΗΜΑ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΕΞΩΠΟΡΤΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ
(ΚΟΛΛΗΜΑ)
ΚΟΛΛΗΜΑ Η
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΙ
ΤΙΜΗ (Τ.Μ.)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ
&ΚΑΣΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΜΕ ΤΖΑΜΙ ΤΙΜΗ (Τ.Μ.)
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ (ΤΙΜΗ
ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ)

Όλες οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται µε στρογγυλοποίηση µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

4 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση των υπηρεσιών, θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου στις
κατά τόπους δομές σε μέρη που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Η επιβεβαίωση της
ολοκλήρωσης των εργασιών θα γίνεται εγγράφως από το αρμόδιο τμήμα επισκευών. Σε
περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου και της ολοκλήρωσης του, η νέα ημερομηνία θα
και η διάρκεια παράδοσης θα μετατίθεται κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας αρχής. Πιο
αναλυτικά:
-

Οι εργασίες θα προκαθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή ανα περίπτωση μέσω mail
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Οι συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν φωτογραφίες που να αποδεικνύουν
και να είναι ορατή η αρχική κατάσταση του χώρου και η τελική μετά την παροχή υπηρεσιών
-

Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τον ανάδοχο

Καθημερινή επικοινωνία, μέσω mail, με την αναφορά των ολοκληρωμένων επισκευών με
επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό
Ενημερωτικό – απαντητικό mail μετά την ανάληψη της εκάστοτε εργασίας με τον
εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασής της
Στις περιπτώσεις που συναντάτε επιπλέον ή διαφορετική βλάβη από αυτή που έχει
ανατεθεί να ζητείται πάντα η έγκριση από το Τμήμα Βλαβών
Άμεση παραλαβή – παράδοση κλειδιών από τα γραφεία μας κατά την ανάθεση και κατά
την ολοκλήρωση των επισκευών
Ανταπόκριση εντός 4 ημερών από την ειδοποίηση για την επισκευή απλών βλαβώνζημιών

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από
αυτή, εφόσον δεν αντικατέστησε τις υπηρεσίες στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που
τυχόν του χορηγήθηκε

5 ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή των υπηρεσιών θα γίνεται βάση των χρηματοροών του προγράμματος, και σε μηνιαία
βάση έπειτα από την έκδοση του παραστατικού από τον μειοδότη με επισυναπτόμενο το σχετικό
έγγραφο βεβαίωσης εργασιών από το τμήμα καθαριότητας. Σε περίπτωση προβλημάτων στην
χρηματοροή η αποπληρωμή θα γίνεται με την επανεκκίνηση της χρηματοροής. Σε καμία περίπτωση
δεν θα υπάρξει μη αποπληρωμή παραστατικού που τηρεί όλα τα παραπάνω από την οργάνωση .

6 ΣΥΝΘΗΚΕΣ
α).Ο Ανάδοχος θα εκδίδει δεσµευόµενος µε το παρόν συµφωνητικό τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών.
β). Η εξόφληση θα γίνεται στο κάτωθι τραπεζικό λογαριασµό του Αναδόχου
: της
τράπεζας………………………,ονοµατεπώνυµο…………………………..αριθµός,τραπέζης,GR…
……………………………………………………………..
7 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Το παρόν συµφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του,ήτοι από ……………… και µέχρι
…………………………………
8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η υπηρεσία του Αναδόχου παρέχεται αποκλειστικά και προσωπικά προς τον πελάτη ,ο οποίος
µπορεί να εκχωρήσει ,µε ή χωρίς αντάλλαγµα ,ή να µεταβιβάσει σε τρίτα µέρη το σύνολο ή
µέρος των δικαιωµάτων του, που πηγάζουν από το παρόν συµφωνητικό, χωρίς την
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προηγουµένη έγγραφη συγκατάθεση του αναδόχου.
9 ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Σε περίπτωση που τα συµβαλλόµενα µέρη – Ανάδοχος και πελάτης – δεν τηρήσουν τα όσα
αναφέρονται στο παρόν συµφωνητικό , το κάθε συµβαλλόµενο µέρος διατηρεί το δικαίωµα να
καταγγείλει το παρόν εγγράφως . Οι συνέπειες της καταγγελίας άρχονται δεκαπέντε(15) ηµέρες
µετά την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας στον αντισυµβαλλόµενο .

10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν συµφωνητικό µπορεί να τροποποιηθεί µε την σύµφωνη γνώµη των δύο µερών
εγγράφως .

Οποιοσδήποτε από τους Συνεργαζόµενους Φορείς µπορεί να ζητήσει διακοπή της συµµετοχής
του στο έργο και στο παρόν Συµφωνητικό Συνεργασίας, µετά από γραπτή ειδοποίηση προς τους
υπόλοιπους Φορείς τουλάχιστον ………….. ….. ( ) ηµέρες πριν, η οποία θα αναφέρει τους
λόγους που υφίστανται για τη διακοπή και οι οποίοι πρέπει να συνίστανται στην αποδεδειγµένη
διακοπή ή αδυναµία λειτουργίας του.
Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να ενηµερωθεί γραπτώς και να υποβάλει
οποιαδήποτε παρατήρηση µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την παραλαβή της
ειδοποίησης.

11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το παρόν συµφωνητικό είναι δεσµευτικό και για τους διαδόχους και αναδόχους των
συµβαλλοµένων µερών και ισχύει από την αποδοχή και υπογραφή του. Ουδεµία άλλη
συµφωνία, προφορική η γραπτή , που να καθορίζει τις σχέσεις των µερών αναφορικά µε τον
σκοπό του ιδιωτικού συµφωνητικού , αναγνωρίζεται ότι υπάρχει, τυχόν δε υφισταµένη
καταργείται
2. οι τίτλοι του παρόντος συµφωνητικού αναφέρονται µόνο για λόγους ευκολία και δεν θα
χρησιµοποιηθούν για την ερµηνεία των διατάξεων του.
3. Για κάθε διαφορά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση του παρόντος
συµφωνητικού, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τα συµβαλλόµενα µέρη για
φιλική διευθέτηση της µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών .
4. Σε περίπτωση που για την επίλυση της διαφοράς οι συµβαλλόµενοι αποταθούν σε δικαστική
τοιαύτη, αρµόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών κατ ΄ αποκλειστικότητα και εφαρµοστέο δίκαιο το
Ελληνικό.
5. ‘Ολοι οι όροι του συµφωνητικού αυτού είναι ουσιώδεις . Σε περίπτωση που διάταξη του
παρόντος ακυρωθεί µε απόφαση αρµόδιου ∆ικαστηρίου ως µη νόµιµη , άκυρη ή µη εκτελεστή ,
η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος δεν επηρεάζεται , αυτές παραµένουν ισχυρές
και εφαρµοστές .
6.Το συγκεκριµένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου << Accommodation

and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international protection in
Greece >> της PRAKSIS.
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Τα συµβαλλόµενα µέρη, αφού συµφώνησαν τα παραπάνω ,συνέταξαν το παρόν σε τρία (3)
όµοια αντίτυπα και , αφού τα ανέγνωσαν , τα υπέγραψαν και έλαβαν : ο Ανάδοχος ένα (1)
αντίτυπο και ο πελάτης δυο (2) αντίτυπα . το ένα (1) αντίτυπο εκ των τριών (3) υποβάλλεται
προς κατάθεση στη ∆.Ο.Υ του αναδόχου.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για τον ανάδοχο
Αθήνα ………………….
……………………….

Για τον πελάτη
Αθήνα

………………………………….
Πρόεδρος ∆.Σ.
(υπογραφή)

(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
– ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Στην Αθήνα, σήµερα την ……………, oι κάτωθι συµβαλλόµενοι:
Αφενός,
το
Σωµατείο
µε
την
επωνυµία
«…………………………………………………………………………….» και µε το διακριτικό τίτλο
«……………………………………» που εδρεύει στ…. ………………………………………………..,
………………………………………………………………,
…………,
µε
Α.Φ.Μ.
……………………………., ∆.Ο.Υ. ………………………………, νοµίµως εκπροσωπούµενης για
την υπογραφή της παρούσας από τ… …………………………………………………………,
εφεξής αναφερόµενη για λόγους συντοµίας ως «PRAKSIS» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή
«Υ.Ε.»
Αφετέρου,
η
εταιρεία
µε
την
επωνυµία
«…………………………………………………………………………….» και µε το διακριτικό τίτλο
«……………………………………» που εδρεύει στ…. ………………………………………………..,
………………………………………………………………,
…………,
µε
Α.Φ.Μ.
……………………………., ∆.Ο.Υ. ………………………………, νοµίµως εκπροσωπούµενης για
την υπογραφή της παρούσας από τ… …………………………………………………………,
εφεξής αναφερόµενη για λόγους συντοµίας ως «………………………………..» ή «Εκτελών την
Επεξεργασία» ή «Ε.Ε.»
συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
1. EΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης αποτελεί η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία για λογαριασµό του Υπεύθυνου
Επεξεργασίας. Η παρούσα Σύµβαση ενσωµατώνεται και αποτελεί µέρος της από
......................... Κύριας Σύµβασης των ανωτέρω συµβαλλόµενων µερών. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε ασυνέπειας σε ό,τι αφορά το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων µεταξύ της
Κύριας Σύµβασης και της παρούσας Σύµβασης, υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας. Η
Κύρια Σύµβαση εφαρµόζεται σε θέµατα που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα.
1.2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας καθορίζει τους
σκοπούς και τα µέσα επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
περιγράφονται στην Κύρια Σύµβαση και την παρούσα Σύµβαση. Ο Εκτελών την Επεξεργασία
δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα για δικούς του σκοπούς, αλλά ενεργεί µόνο για
λογαριασµό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες του.
2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ
2.1. Όροι
• εφαρµοστέος νόµος για την προστασία των δεδοµένων :
ο Κανονισµός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95 /46 /ΕΚ
(Γενικός Κανονισµός Προστασίας ∆εδοµένων ή "GDPR") και οι εφαρµοστέοι νόµοι των κρατών
µελών της ΕΕ που τον συµπληρώνουν.
• δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα : κάθε πληροφορία που αφορά ένα υποκείµενο
δεδοµένων.
• Υποκείµενο ∆εδοµένων: κάθε ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο του
οποίου η ταυτότητα µπορεί να εξακριβωθεί, άµεσα ή έµµεσα, ιδίως µέσω αναφοράς σε
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνοµα, αριθµό δελτίου ταυτότητας, σε
δεδοµένα θέσης, σε επιγραµµικό αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας ή σε έναν ή
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περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωµατική, φυσιολογική, γενετική,
ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού
προσώπου.
• Επεξεργασία : κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη χρήση
αυτοµατοποιηµένων µέσων σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η
διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση
πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη µορφή
διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο περιορισµός, η διαγραφή ή καταστροφή.
• υποχρεωτική επεξεργασία :η επεξεργασία που απαιτείται από το νόµο.
• περιστατικό ασφαλείας: κάθε γεγονός που µπορεί να προκαλέσει παραβίαση
προσωπικών δεδοµένων.
• παραβίαση προσωπικών δεδοµένων: παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή
παράνοµη καταστροφή, απώλεια, µεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή
υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. χαρακτηριστικά της επεξεργασίας
αντικείµενο της επεξεργασίας, διάρκεια της επεξεργασίας, φύση της επεξεργασίας,
σκοπός της επεξεργασίας, τύπος επεξεργασµένων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
κατηγορίες υποκειµένων των δεδοµένων που επηρεάζονται από την επεξεργασία.
• Αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας: αρχείο που περιέχει όλες τις πληροφορίες
που περιέχονται στο άρθρο 30 του ΓΚΠ∆ (GDPR).
• «Γραπτώς» : κάθε µορφή επικοινωνίας που θεωρείται ότι έχει δοθεί εγκύρως βάσει των
όρων της παρούσας Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των µηνυµάτων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
• Μεταφορά νοείται η αποκάλυψη ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο η διάθεση δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε θυγατρικής ή
υπεργολάβου) είτε µε φυσική µετακίνηση των προσωπικών δεδοµένων σε τρίτους είτε µε
την παροχή πρόσβασης στα προσωπικά δεδοµένα µε άλλα µέσα.
• ∆ιερεύνηση Παραβίασης: η λεπτοµερής διερεύνηση των περιστάσεων ενός συµβάντος
ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, της πηγής, της έκτασης και του βαθµού
βλάβης του υποκειµένου των δεδοµένων.
2.2. Οι όροι που δεν καθορίζονται στην παρούσα θα έχουν την ίδια έννοια µε εκείνη που
καθορίζεται στην εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1. Αντικείµενο της επεξεργασίας αποτελούν όλα τα προσωπικά δεδοµένα που ο Εκτελών την
Επεξεργασία επεξεργάζεται κατόπιν εντολής του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, µε βάση τους
όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Κύρια Σύµβαση.
3.2. Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδοµένων ενηµερώσει εγγράφως τον Εκτελούντα την
Επεξεργασία δεδοµένων σχετικά µε την αλλαγή των χαρακτηριστικών της επεξεργασίας, ο
τελευταίος θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αλλαγή εγγράφως εντός τριών (3) ηµερών. Σε
περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν επιβεβαιώσει ρητά την αλλαγή εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών, η επιβεβαίωση θα θεωρείται ότι έχει δοθεί ρητά, εκτός εάν ο Εκτελών την
Επεξεργασία εγείρει αιτιολογηµένη αντίρρηση κατά της αλλαγής.
3.3. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας µε την παρούσα δεσµεύεται να διαφυλάξει την ασφάλεια της
επεξεργασίας, σεβόµενος απόλυτα το αντικείµενό της.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
4.1. Συµµόρφωση
4.1.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, συµφωνεί ότι συµµορφώνεται µε τον εφαρµοστέο νόµο περί
57

προστασίας δεδοµένων όσον αφορά όλα τα προσωπικά δεδοµένα στα οποία έχει πρόσβαση,
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών.
4.1.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα οργανωτικά
και τεχνικά µέτρα κατά τη στιγµή της επεξεργασίας και να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για αυτό
στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατόπιν αιτήµατος.
4.1.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θέτει στη διάθεση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας όλες τις
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να αποδείξει τη συµµόρφωσή του µε όλες τις
υποχρεώσεις του βάσει του εφαρµοστέου νόµου περί προστασίας δεδοµένων.
4.1.4. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναγνωρίζει µε την παρούσα ότι τίποτα δεν τον απαλλάσσει
από τις δικές του άµεσες ευθύνες σύµφωνα µε τον εφαρµοστέο νόµο περί προστασίας
δεδοµένων.
4.1.4.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναγνωρίζει ότι σύµφωνα µε τον ΓΚΠ∆ (GDPR), έχει
άµεσες ευθύνες: (i) να µην χρησιµοποιεί υπεργολάβο χωρίς προηγούµενη έγγραφη
εξουσιοδότηση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδοµένων, ii) να συνεργάζεται µε τις εποπτικές
αρχές iii) να διασφαλίζει την ασφάλεια της επεξεργασίας, (iv) να τηρεί µητρώο των
δραστηριοτήτων επεξεργασίας του, v) να κοινοποιεί κάθε παραβίαση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδοµένων, (vi) να απασχολεί, εάν κρίνεται αναγκαίο,
υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων (DPO), και vii) να διορίζει, εάν χρειάζεται, εκπρόσωπο εντός
της ΕΕ.
4.1.4.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία επιβεβαιώνει πως σύµφωνα µε τον ΓΚΠ∆ (GDPR), (i)
µπορεί να υπόκειται σε έρευνα των εποπτικών αρχών και (ii) εάν δεν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του βάσει του ΓΚΠ∆ (GDPR) ή ενεργήσει κατά ή εκτός των γραπτών εντολών του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας, µπορεί να του επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο, ποινή ή / και µπορεί να
χρειαστεί να καταβάλει αποζηµίωση στο υποκείµενο των δεδοµένων ή άλλο πρόσωπο που
υπέστη ζηµία λόγω της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού του χαρακτήρα.
4.1.4.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία µε την παρούσα αναγνωρίζει ότι σύµφωνα µε τον ΓΚ∆Π
(GDPR), εάν ο ίδιος καθορίζει τους σκοπούς και το µέσο επεξεργασίας, ενάντια στις παρούσες
απαγορεύσεις, θα θεωρείται Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδοµένων και θα φέρει ευρύτερες
ευθύνες και υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΓΚΠ∆ (GDPR) από εκείνες που περιγράφονται στην
παρούσα.
4.2. Απαιτούµενες Γραπτές Οδηγίες
4.2.1 Ο Εκτελών την Επεξεργασία συµφωνεί και αναγνωρίζει ότι µόνο ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας δεδοµένων καθορίζει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων.
Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα µόνο σύµφωνα µε τις
γραπτές οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
4.2.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδοµένων για τα
προβλεπόµενα από το νόµο καθήκοντά του και για κάθε επεξεργασία όπως απαιτείται εκ του
νόµου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα ενηµερώνει
εγγράφως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδοµένων πριν από την Επεξεργασία που απαιτείται
από το νόµο, εκτός εάν για λόγους εξαιρετικού δηµοσίου συµφέροντος, ο νόµος απαγορεύει
ρητά την ως άνω ενηµέρωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Η µη ενηµέρωση του Υπεύθυνου
Επεξεργασίας δεδοµένων για καθήκοντα που προκύπτουν εκ του νόµου δεν απαλλάσσει τον
Εκτελούντα την Επεξεργασία από την υποχρέωση παροχής γραπτής ειδοποίησης σχετικά µε
οποιαδήποτε επεξεργασία απαιτείται από το νόµο.
4.3. Εµπιστευτικότητα
4.3.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία συµφωνεί να διατηρεί όλα τα προσωπικά δεδοµένα που
επεξεργάζεται για λογαριασµό του Υπευθύνου Επεξεργασίας µε απόλυτη εχεµύθεια κατά την
εκτέλεση της παρούσας συµφωνίας και να µην αποκαλύπτει τις πληροφορίες αυτές σε µη
εξουσιοδοτηµένους τρίτους.
4.3.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα διασφαλίζει ότι κατά την Επεξεργασία τα πρόσωπα θα
έχουν πρόσβαση στα επεξεργασµένα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µόνο υπό το πρίσµα
αναγκαιότητας γνώσης και εφαρµογής της νοµικής βάσης και διασφαλίζει ότι τα εν λόγω
πρόσωπα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.
4.3.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να
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επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδοµένα (συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των
υπαλλήλων του, των προσωρινά απασχολουµένων και των υπεργολάβων τους) και έχουν
πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά υπόκεινται σε υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας. Ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας δεδοµένων πρέπει να λάβει γραπτή δέσµευση εµπιστευτικότητας από
οποιονδήποτε προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για λογαριασµό του, εκτός
εάν αυτός ήδη υπόκειται σε τέτοια υποχρέωση βάσει του νόµου.
4.3.4. Το ως άνω καθήκον εµπιστευτικότητας θα εξακολουθήσει να ισχύει για τα στην παρούσα
συµβαλλόµενα µέρη για απεριόριστο χρονικό διάστηµα.
4.4. Εξασφάλιση της συµµόρφωσης υπό την εξουσία του Εκτελούντος την Επεξεργασία
Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα ελέγχει τακτικά και θα διασφαλίζει, για λόγους πρόληψης
περιστατικών απειλής ασφαλείας, ότι κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την εξουσία του και έχει
πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδοµένα
µόνο σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
4.5. Ασφάλεια της επεξεργασίας
4.5.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία λαµβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα
κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας για να διασφαλίσει την ασφάλεια των υπό επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων.
4.5.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα προβαίνει σε τροποποιήσεις των οργανωτικών µέτρων
στο µέλλον, εάν είναι απαραίτητο, για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της επεξεργασίας.
4.6. Συµµετοχή υπεργολάβου επεξεργασίας δεδοµένων
4.6.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν θα αναθέτει οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων σε τρίτο υπεργολάβο χωρίς την προηγούµενη ειδική ή γενική γραπτή συγκατάθεση
του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
4.6.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεσµεύεται να ενηµερώσει εγγράφως τον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους δέσµευσης µε τους υπεργολάβους
(συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, του ονόµατος, της καταχωρηµένης διεύθυνσης και των
Χαρακτηριστικών της Επεξεργασίας) και να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη
δυνατότητα να αντιταχθεί σε τυχόν αλλαγές που έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια της
επεξεργασίας των δεδοµένων.
4.6.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επιδεικνύει τη δέουσα επιµέλεια κατά την επιλογή
οποιουδήποτε υπεργολάβου, συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφωσης του υπεργολάβου µε
τις απαιτήσεις προστασίας δεδοµένων. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα συνάψει κατάλληλες
γραπτές συµφωνίες µε όλους τους εγκεκριµένους υπεργολάβους, οι οποίες θα απαιτούν από
κάθε υπεργολάβο να συµµορφώνεται µε τις ίδιες υποχρεώσεις που προβλέπονται για τον
Εκτελούντα την επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας και των απαιτήσεων προστασίας
δεδοµένων
(συµπεριλαµβανοµένων,
ενδεικτικά,
υποχρεώσεων
εµπιστευτικότητας,
υποχρεώσεων ως προς την κατάρτιση των υπαλλήλων του υπεργολάβου και υποχρεώσεων
γνωστοποίησης παραβιάσεων – οι οποίες πρέπει να γνωστοποιούνται αµελλητί απευθείας στον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας– και της υποχρέωσης να υποκατασταθεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
στα δικαιώµατα του Εκτελούντος την επεξεργασία έναντι του υπεργολάβου
[συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των δικαιωµάτων διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων
και του δικαιώµατος πρόσβασης σε πληροφορίες]).
4.6.4. Ο Εκτελών την Επεξεργασία παραµένει πλήρως υπεύθυνος για οποιεσδήποτε πράξεις ή /
και παραλείψεις των υπεργολάβων του σαν να ήταν δικές του πράξεις / παραλείψεις.
4.6.5. Ο Εκτελών την Επεξεργασία ενηµερώνει γραπτώς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας
δεδοµένων για όλους τους υπεργολάβους που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική συµφωνία,
καθώς και το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την
πρόσληψή τους. Το καθήκον πληροφόρησης περιλαµβάνει, όχι περιοριστικά, το όνοµα του
υπεργολάβου, την διεύθυνση και τα Χαρακτηριστικά της Επεξεργασίας. Ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την πρόσληψη ενός υπεργολάβου για οποιονδήποτε
λόγο.
4.6.6. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει το δικαίωµα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη
πρόσληψη ενός υπεργολάβου εάν, λόγω της µη συµµόρφωσης του τελευταίου µε τις διατάξεις
59

του εφαρµοστέου νόµου για την προστασία των δεδοµένων δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια της
επεξεργασίας.
4.7. ∆ικαιώµατα του Υποκειµένου ∆εδοµένων
4.7.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναγνωρίζει ότι ένα Υποκείµενο ∆εδοµένων έχει δικαίωµα να
ζητήσει πρόσβαση, διόρθωση, αντίρρηση, διαγραφή και µεταφορά των προσωπικών του
δεδοµένων.
4.7.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει κάθε εύλογη βοήθεια, µέσα σε πέντε (5) το πολύ
ηµέρες, µε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας
δεδοµένων, ώστε ο τελευταίος να µπορεί να ανταποκριθεί: (i) σε οποιοδήποτε αίτηµα
υποκειµένου δεδοµένων να ασκήσει οιοδήποτε τα δικαιώµατά του βάσει του εφαρµοστέου
νόµου περί προστασίας δεδοµένων και (ii) σε οποιαδήποτε αλληλογραφία, έρευνα ή καταγγελία
του Υποκειµένου ∆εδοµένων, της Εποπτικής Αρχής ή άλλου τρίτου σε σχέση µε την
Επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων που περιέχονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που
οποιοδήποτε τέτοιο αίτηµα, αλληλογραφία, έρευνα ή καταγγελία γίνει απευθείας στον
Εκτελούντα την Επεξεργασία, ο τελευταίος ενηµερώνει έγκαιρα και το αργότερο µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας παρέχοντάς του πλήρη στοιχεία.
4.7.3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν πρέπει να ενεργεί κατόπιν τέτοιας αίτησης,
αλληλογραφίας, έρευνας ή καταγγελίας που απευθύνεται απευθείας σε αυτόν χωρίς
προηγούµενες γραπτές οδηγίες του Υπεύθυνου της Επεξεργασίας.
4.7.4. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεσµεύεται να παρέχει κάθε δυνατή συνδροµή σύµφωνα µε
τις παραπάνω υποπαραγράφους χωρίς πρόσθετο κόστος.
4.8. Γνωστοποίηση και Κοινοποίηση ενός περιστατικού απειλής ασφάλειας
4.8.1. Μόλις γίνει αντιληπτό ένα περιστατικό ασφαλείας, ο Εκτελών την Επεξεργασία
ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο
µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να
µπορέσει στη συνέχεια ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
γνωστοποίησης παραβίασης προσωπικών δεδοµένων βάσει (και σύµφωνα µε τα
χρονοδιαγράµµατα που απαιτούνται) του εφαρµοστέου νόµου περί προστασίας δεδοµένων. Ο
Εκτελών την Επεξεργασία λαµβάνει στη συνέχεια όλα τα µέτρα που απαιτούνται για την
επανόρθωση ή τον µετριασµό των επιπτώσεων του ως άνω περιστατικού, και κρατά ενήµερο
τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για όλες τις εξελίξεις σε σχέση µε αυτό.
4.8.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεσµεύεται να διεξάγει οποιαδήποτε έρευνα παραβίασης
που σχετίζεται µε τυχόν περιστατικά απειλής ασφαλείας όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας, χωρίς επιπλέον έξοδα.
4.9. Συνεργασία για την αξιολόγηση αντικτύπου προστασίας δεδοµένων
4.9.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία ενηµερώνει τον Υπεύθυνο εάν πιστεύει ότι η επεξεργασία
είναι πιθανό να χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου και πρέπει να διεξαχθεί αξιολόγηση
αντικτύπου για την προστασία των δεδοµένων.
4.9.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά την
εκπόνηση της αξιολόγησης αντικτύπου προστασίας δεδοµένων καθώς και στις ακόλουθες
διαβουλεύσεις µε την Εποπτική Αρχή, εάν χρειάζεται.
4.10. Υποστήριξη της προηγούµενης διαβούλευσης Ο Εκτελών την Επεξεργασία, εφόσον
απαιτείται, συνεργάζεται µε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε οποιαδήποτε προηγούµενη
διαβούλευση µε εποπτική αρχή.
4.11. Τέλος επεξεργασίας
4.11.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ο Εκτελών την Επεξεργασία και τυχόν
υπεργολάβοι αυτού θα πρέπει, κατ’ επιλογή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδοµένων (i) να
επιστρέψουν όλα τα προσωπικά δεδοµένα και τυχόν αντίγραφα αυτών στον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας, ή (ii) να καταστρέψουν όλα τα προσωπικά δεδοµένα και να επιβεβαιώσουν στον
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Υπεύθυνο Επεξεργασίας ότι το έπραξαν, εκτός εάν η νοµοθεσία δεν επιτρέπει στον Εκτελούντα
την Επεξεργασία την επιστροφή ή την καταστροφή του συνόλου ή µέρους των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
4.11.2. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία εγγυάται την
εµπιστευτικότητα των προσωπικών δεδοµένων και τη διαγραφή αυτών καθώς και την
ηµεροµηνία λήξης της υποχρεωτικής επεξεργασίας
4.12. Καθήκον ενηµέρωσης
4.12.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία ενηµερώνει αµέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εάν, κατά
τη γνώµη του, κάποια εντολή του τελευταίου παραβιάζει τον εφαρµοστέο νόµο περί προστασίας
δεδοµένων.
4.12.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία ενηµερώνει λεπτοµερώς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για
κάθε επικοινωνία που έχει µε την Εποπτική Αρχή σε σχέση µε την επεξεργασία δεδοµένων.
4.12.3. Όταν ο Εκτελών την Επεξεργασία επικοινωνεί µε την Εποπτική Αρχή σχετικά µε
δραστηριότητες επεξεργασίας για λογαριασµό άλλου Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενηµερώνει εκ
των προτέρων και εγγράφως, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδοµένων για κάθε επικοινωνία
τέτοιου είδους, στο βαθµό βέβαια που αυτές οι δραστηριότητες ή οι επικοινωνίες ενδέχεται να
τον επηρεάσουν.
4.13. Συµβολή στους ελέγχους
4.13.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεσµεύεται να συµβάλει σε ελέγχους ή επιθεωρήσεις
συµµόρφωσης όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελεί για λογαριασµό του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Οι έλεγχοι ή οι επιθεωρήσεις µπορούν να διεξάγονται από τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή άλλον ελεγκτή, στον οποίο έχει δοθεί ρητά σχετική εντολή από τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα παρέχει στον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας όλες τις πληροφορίες, τα συστήµατα και το προσωπικό που είναι απαραίτητα για
να διεξάγει τον εν λόγω έλεγχο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τρίτος ελεγκτής.
4.13.2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα ειδοποιεί εκ των προτέρων και εγγράφως τον
Εκτελούντα την Επεξεργασία για τον ανωτέρω έλεγχο. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα διενεργεί
ελέγχους µόνο κατά τις εργάσιµες ώρες. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα ασκεί τα
δικαιώµατα του ελέγχου περισσότερες από µία φορές σε µια περίοδο δώδεκα (12)
ηµερολογιακών µηνών, εκτός εάν: (i) απαιτείται κατόπιν εντολής αρµόδιας εποπτικής αρχής, ή
(ii) ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πιστεύει ότι απαιτείται περαιτέρω έλεγχος εξαιτίας ενός
περιστατικού ασφαλείας που αντιµετώπισε ο Εκτελών την Επεξεργασία.
4.14. Αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας
Ο Εκτελών την Επεξεργασία, κατόπιν αιτήµατος, θα παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες για να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τα
Αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας.
4.15. Μεταφορά δεδοµένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
Κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου απαιτεί προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και µπορεί να
διεξαχθεί µόνο εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του νόµου περί προστασίας δεδοµένων
για την εν λόγω επεξεργασία. Οι απαιτήσεις αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη
διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων σε παραλήπτη µιας χώρας, για την οποία η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά
δεδοµένα, σε παραλήπτη που εφαρµόζει εταιρικούς δεσµευτικούς κανόνες σύµφωνα µε τον
εφαρµοστέο περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων νόµο, ή σε παραλήπτη που έχει
υπογράψει σχετικές συµβατικές ρήτρες που έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
4.16. ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών
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4.16.1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία ενηµερώνει εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε περίπτωση που ένα Υποκείµενο ∆εδοµένων
εκκινήσει οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία κατά του Εκτελούντος την επεξεργασία ή σε
περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλει αξίωση αποζηµίωσης (τόσο εξωδικαστικά
όσο και δικαστικά) εναντίον του σχετικά µε τη διενεργούµενη εκ µέρους του επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης.
4.16.2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν θα αναγνωρίζει καµία δικαστική διαδικασία που κινεί το
Υποκείµενο ∆εδοµένων ή αγωγή αποζηµίωσης που κατατίθεται από οποιοδήποτε πρόσωπο
χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Ο Εκτελών την
Επεξεργασία παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε
την αξίωση ή την εκτέλεση της καθώς και τον εύλογο χρόνο για να αποφασίσει εάν η απαίτηση ή
το δικαίωµα µπορούν να γίνουν δεκτά ή όχι.
4.16.3. Ο διακανονισµός µεταξύ του Εκτελούντος την Επεξεργασία και άλλου προσώπου
σχετικά µε αξιώσεις που σχετίζονται µε την επεξεργασία δεδοµένων βάσει της παρούσας, δεν
είναι δεσµευτικός για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εκτός εάν συµφωνηθεί εγγράφως κάτι
διαφορετικό.
4.16.4. Ο Εκτελών την Επεξεργασία ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά µε τη δυνατότητα παρέµβασης στη διαδικασία που
κινήθηκε εναντίον του σχετικά µε την επεξεργασία καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις
τέτοιας παρέµβασης.
5. ∆ηλώσεις και Εγγυήσεις
Ο Εκτελών την Επεξεργασία δηλώνει και εγγυάται ότι:
Α) διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και τους πόρους ώστε να έχει στη διάθεσή του τα σωστά
µέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα
µε την παρούσα ή στο πλαίσιο υποχρεωτικής επεξεργασίας
Β) έχει εφαρµόσει και θα συνεχίσει να εφαρµόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων από καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, µη
εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε αυτά.
Γ) έχει και θα εξακολουθήσει να κατέχει όλες τις άδειες και εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για
την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
∆) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες του Υπεύθυνου
Επεξεργασίας δεδοµένων, µε βάση την παρούσα Σύµβαση και τον εφαρµοστέο νόµο για την
προστασία των δεδοµένων και σε περίπτωση που αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους
συµµόρφωση για οποιονδήποτε λόγο, συµφωνεί να ενηµερώσει εγγράφως τον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας δεδοµένων για την αδυναµία συµµόρφωσής του.
6.∆ιάρκεια
Η παρούσα Σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία που αναφέρεται ανωτέρω και θα παραµένει σε
ισχύ µέχρις ότου η Κύρια Σύµβαση τερµατιστεί εκ του νόµου ή µέχρι τη λήξη αυτής. Κανένα
συµβαλλόµενο µέρος δεν έχει το δικαίωµα να τερµατίσει την παρούσα ανεξάρτητα από την
Κύρια Σύµβαση.
7.Επικοινωνία
7.1. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα µέρη επικοινωνούν
µεταξύ τους µέσω των παρακάτω προσώπων:
Άτοµο
επικοινωνίας
του
Εκτελούντος
της
Επεξεργασία:_______________________________________________________
Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail. _______________________________________, τηλέφωνο.
_______________________________
Στοιχεία επικοινωνίας TPO του Υπεύθυνου Επεξεργασίας: e-mail. dpofficer@praksis.gr
τηλέφωνο. 2105205200
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7.2. Σε περίπτωση µεταβολής των ως άνω στοιχείων επικοινωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη
οφείλουν να ενηµερώνουν το έτερο µέρος για την εν λόγω µεταβολή.
7.3. Οι δηλώσεις, οι ειδοποιήσεις και οι οδηγίες που αποστέλλονται µεταξύ των µερών µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θεωρείται ότι έχουν σταλεί έγκυρα, εάν το άλλο µέρος έχει
επιβεβαιώσει τη λήψη ή ο αποστολέας µπορεί να αποδείξει ότι ο παραλήπτης έλαβε γνώση.
7.4. Βάσει της παρούσας Σύµβασης, οι δηλώσεις που παραδίδονται προσωπικά στο άτοµο
επικοινωνίας ή στον νόµιµο εκπρόσωπο των συµβαλλοµένων µερών, µέσω ταχυδροµείου και
στην ταχυδροµική διεύθυνση των συµβαλλοµένων µερών θεωρούνται έγκυρες.
7.5. Οι δηλώσεις που γίνονται µε ταχυδροµική αποστολή θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί την
ηµέρα της παράδοσης που αναφέρεται στην απόδειξη παραλαβής ή, εάν ο παραλήπτης
αρνείται την αποδοχή, κατά την ηµεροµηνία της απόπειρας παράδοσης ή, στην περίπτωση µη
επιτυχούς παράδοσης η επιστολή επιστρέφει µε την ένδειξη "µη παραδοτέο", "άγνωστος
παραλήπτης" ή "ο παραλήπτης έχει µετακοµίσει") θεωρείται ότι έχει παραδοθεί την πέµπτη (5η)
ηµέρα από την ηµεροµηνία αποστολής.
8. Λοιπές διατάξεις
8.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η παρούσα συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί
µόνο γραπτώς, υπογεγραµµένη από εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους και των δύο µερών,
εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά στην παρούσα.
8.2. Η παρούσα συµφωνία διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο µε αποκλειστική αρµοδιότητα για
την επίλυση κάθε διαφοράς των δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών.
8.3. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι, ανεξάρτητα από τυχόν διατάξεις περί ευθύνης που
απορρέουν από την Κύρια Σύµβαση, κάθε συµβάν που οδηγεί στην ευθύνη του Εκτελούντος
την Επεξεργασία βάσει της παρούσας διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του εφαρµοστέου
δικαίου (συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των εφαρµοστέων νόµου περί προστασίας
δεδοµένων) της έδρας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
8.4 Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να επιλύουν φιλικά τυχόν διαφωνίες, όπου είναι εφικτό.
Εάν τα µέρη δεν επιλύσουν φιλικά ενδεχόµενες διαφωνίες, συµφωνούν να προσφύγουν στα
αρµόδια δικαστήρια της χώρας που εδρεύει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συντάχθηκε η παρούσα και υπεγράφη
εξουσιοδοτηµένους εκπρόσωπους των συµβαλλόµενων µερών ως εξής:

από

τους

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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