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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-Mail

:
:
:
:
:
:

Ερμού 23-25
101 84 Αθήνα
Ματίνα Κούφαλη
213-1624223
213-1624227
aadeprocurement@aade.gr

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτοφερόμενων κινητών
διαχωριστικών βαρέως τύπου»
Αναθέτουσα Αρχή:
Φ.Ε.:
ΚΑΕ:
CPV :
Κριτήριο Ανάθεσης:

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
Ερμού 23-25,Τ.Κ: 10184 Αθήνα
23-180
1311
44112310-4 ( Διαχωριστικοί τοίχοι)
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
7.000,00€ (5.627,00€ πλέον Φ.Π.Α ύψους 1.373,00€).
βάσει της υπ’ αρ. πρωτ: Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1063664
ΕΞ2018/25-04-2018 (ΑΔΑ:7ΤΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΩΝΔ) Απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών:
Διάρκεια ισχύος προσφορών:

17/05/2018
180 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών

1. Αντικείμενο προμηθείας και προϋπολογισμός

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής
για την προμήθεια αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου για την διαμόρφωση χώρου στο
ισόγειο επί της οδού Καραγεώργης Σερβίας 8, για το Τμήμα Ε΄-Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής
Εξέλιξης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προ Φ.Π.Α. για το
σύνολο της προμήθειας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης.
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Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ 7.000,00€ (5.627,00€
πλέον Φ.Π.Α ύψους 1.373,00€) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών
Εσόδων, οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ 23-180 και τον ΚΑΕ 1311. 7.000,00€ (5.627,00€ πλέον Φ.Π.Α ύψους
1.373,00€).

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων),
καλούνται να υποβάλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
(αρ. πρωτ. ……………………………………… πρόσκληση υποβολής)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ./ Fax:
Εmail:

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία».
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 17/05/2018 στο τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Ερμού 23-25, Τ.Κ: 10184, Αθήνα, 6ος όροφος) στο
γραφείο της Γραμματείας.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:
1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με το σύστημα τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) στο
νούμερο:213-1624227 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση aadeprocurement@aade.gr.

2.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
α) Ένα αντίγραφο του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β και ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας, με
σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.
Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση τα ΕΝΤΥΠΑ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον
προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν
υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον
προσφέροντα.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
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Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης
και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως
τους όρους αυτούς.
Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω
διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.
β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το
συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Δ).
Διευκρίνιση:
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις
υπογράφουν:
i.
Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
ii.
Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
iii.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
iv.
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος,
που συμμετέχει σε αυτήν.

3. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει
όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η
ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Τιμές
Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς Φ.Π.Α) θα περιλαμβάνονται:






Το κόστος της προμήθειας και τοποθέτησης των αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως
τύπου (Αναλυτικά:1.Κινητά-μεταθετά διαχωριστικά,2.Πόρτες security και 3.Ρολλοκουρτίνα) σε
ΕΥΡΩ.
Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις
ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς).
Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν
υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.
Όλες οι δαπάνες ασφάλισης των ανωτέρω ειδών, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε.

5. Ειδικοί όροι
 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
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νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

6. Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης
τιμής για το σύνολο της προμήθειας των αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου (Κινητά
μεταθετά διαχωριστικά-Πόρτες security-Ρολλοκουρτίνα roller). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας
αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που
μειοδότησαν.
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική
απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή
τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας
2.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016
3.Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016
4. Το απαραίτητο για τα προφίλ ISO 9001:2008
7. Παράδοση- Παραλαβή
Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει και τοποθετήσει εντός 30
ημερών : α) Τα κινητά χωρίσματα αλουμινίου, β) Τις δύο πόρτες security και γ) Της ρολλοκουρτίνας (Roller),
στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Καραγεώργης Σερβίας 8 στο Τμήμα Ε΄-Διαχείρισης της Απόδοσης και
Βαθμολογικής Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Α.Δ.Ε και εφόσον το σύνολο της
ανωτέρω προμήθειας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης και τους ειδικούς όρους.
H αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν παροχής βεβαίωσης
για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της προμήθειας από την Διεύθυνση Ανθρωπίνου
Δυναμικού Τμήμα Ε΄-Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την
οποία προορίζεται η εν λόγω προμήθεια.
Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τριπλούν) στο τμήμα Προμηθειών της
Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.
8. Πληρωμή
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας των κινητών χωρισμάτων αλουμινίου , τις δύο πόρτες security και της
ρολλοκουρτίνας (Roller) θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο
αριθμός της σύμβασης, μετά την οριστική παράδοση και τοποθέτηση των ανωτέρω ειδών από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
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Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες
κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 64 Ν.4172/13 ΚΦΕ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και επίσης στην
ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aade.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. Παράρτημα Δ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ’ αριθ. ………………………………………………............πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την προμήθεια αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η υλοποίηση της προμήθειας και τοποθέτησης των αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου
θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου-οροφής βαρέως
τύπου σειράς 65/65, ειδικά μελετημένα για
οποιοδήποτε χώρο εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΘΕΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ

Το πάχος του προφίλ πρέπει να είναι 1,4–1,6mm και
το πάχος του χωρίσματος 70mm.
Πρέπει να αποτελείται από ορθοστάτη διατομής
(65/55) και βάρους 1,250 Kgr/m, χωρίς κουμπώματα
και πηχάκια από το δάπεδο έως την οροφή για να
επιτρέπουν την κάθετη και οριζόντια διέλευση
καλωδίων.
Οι τραβέρσες να είναι διατομής 65/45 και βάρους
0,850 Kgr/m, με ειδικά κουμπώματα- πηχάκια που να
ενώνονται με τους ορθοστάτες με ειδικούς ταχυσυνδέσμους (σφικτήρα- ALLEN).
Στα γωνιακά χωρίσματα πρέπει να τοποθετηθεί
γωνιακός ορθοστάτης Γ65 διατομής (82/82) και
βάρους 1,680Kgr/m.Περιμετρικά να τοποθετηθεί
ειδικό προφίλ τύπου Π διατομής 70/30 βάρους
0,587Kgr/m, για τις ανωμαλίες του κτιρίου και των
δαπέδων.
Για την τοποθέτηση των πρεσαριστών και γυάλινων
θυρών (SECURITY-TRIPLEX) πρέπει να τοποθετηθεί
κάσα αλουμινίου διατομής 65/40 και βάρους
0,650Kgr/m,
με
μεταλλικούς
εξωτερικούς
μεντεσέδες. Περιμετρικά της κάσας να τοποθετηθεί
ελαστικό παρέμβυσμα (φούσκα), για τη σωστή
εφαρμογή (ηχομόνωση και μείωση των θερμικών
απωλειών).
Τα προφίλ να είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2008
και να βάφονται ηλεκτροστατικά με αρχιτεκτονική
πολυεστερική βαφή RAL για την μεγαλύτερη δυνατή
αντοχή.
Τα χωρίσματα αλουμινίου να αποτελούνται από
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κρύσταλλα
5+5mm
με
απόσταση
40mm
τοποθετημένα σε σκελετό αλουμινίου με ελαστικά
παρεμβύσματα για να έχουν 39db ηχομόνωση και τα
<<τυφλά>> χωρίσματα μοριοσανίδας 1+1 με
εσωτερικά πετροβάμβακα 40mm/40klg να έχουν
41db ηχομόνωση.
Να είναι λυόμενες κατασκευές, η συναρμολόγησή
τους πρέπει να γίνεται με ειδικούς ταχυ-συνδέσμους
χωρίς βίδες έτσι ώστε η αποσυναρμολόγηση και η
επανασύνδεσή τους να γίνεται εύχρηστα, ευέλικτα,
οικονομικά, με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς φθορές στα
προφίλ ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα σε
τροποποιήσεις στους χώρους των γραφείων, ακόμα
και την μεταφορά τους σε νέο κτίριο.
Αλουμινίου τύπου PLUS, βαμμένα με ηλεκτροστατική
βαφή σε χρώμα RAL 9006 μεταλλικό, χωρισμένο από
το δάπεδο έως την οροφή σε τρία οριζόντια και
ισομερή τμήματα, αποτελούμενα με δύο κρύσταλλα
5mm διάφανα.

ΠΟΡΤΕΣ SECURITY (ΔΥΟ)

Να είναι σύμφωνες με DIN 52337, διαστάσεων 0,90m
Χ 2,10m και πάχους υαλοπίνακα 10,3mm διάφανες
σε όλη την επιφάνεια και περιμετρική λείανση με
αδαμαντοτροχό τύπου καρέ. Οι πόρτες πρέπει να
περιέχουν κλειδαριά FORMA, κούμπωμα Β56206 και
τρεις μεντεσέδες.

ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ (ROLLER)

Για την πλάτη του γραφείου προκειμένου να μην
υπάρχει οπτική επικοινωνία με τον διάδρομο του
ισογείου διαστάσεων 3,20 Χ 2,30.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τουλάχιστον 5 ετή γραπτή εγγύηση για την άριστη
ποιότητα και λειτουργία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ’ αριθ. …………………………………. πρόσκλησης υποβολής προσφορών
για την προμήθεια αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ (Νομίμου
Εκπροσώπου):
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ

Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου-οροφής βαρέως τύπου σειράς 65/65, ειδικά
μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΤΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το πάχος του προφίλ πρέπει να είναι 1,4–
1,6mm και το πάχος του χωρίσματος
70mm.
Πρέπει να αποτελείται από ορθοστάτη
διατομής (65/55) και βάρους 1,250 Kgr/m,
χωρίς κουμπώματα και πηχάκια από το
δάπεδο έως την οροφή για να επιτρέπουν
την κάθετη και οριζόντια διέλευση
καλωδίων.
Οι τραβέρσες να είναι διατομής 65/45 και
βάρους
0,850
Kgr/m,
με
ειδικά
κουμπώματα- πηχάκια που να ενώνονται
με τους ορθοστάτες με ειδικούς ταχυσυνδέσμους (σφικτήρα- ALLEN).
Στα γωνιακά χωρίσματα πρέπει να
τοποθετηθεί γωνιακός ορθοστάτης Γ65
διατομής
(82/82)
και
βάρους
1,680Kgr/m.Περιμετρικά να τοποθετηθεί
ειδικό προφίλ τύπου Π διατομής 70/30
βάρους 0,587Kgr/m, για τις ανωμαλίες του
κτιρίου και των δαπέδων.
Για την τοποθέτηση των πρεσαριστών και
γυάλινων
θυρών
(SECURITY-TRIPLEX)
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πρέπει να τοποθετηθεί κάσα αλουμινίου
διατομής 65/40 και βάρους 0,650Kgr/m,
με μεταλλικούς εξωτερικούς μεντεσέδες.
Περιμετρικά της κάσας να τοποθετηθεί
ελαστικό παρέμβυσμα (φούσκα), για τη
σωστή εφαρμογή (ηχομόνωση και μείωση
των
θερμικών
απωλειών).
Τα προφίλ να είναι πιστοποιημένα με ISO
9001:2008
και
να
βάφονται
ηλεκτροστατικά
με
αρχιτεκτονική
πολυεστερική βαφή RAL για την
μεγαλύτερη δυνατή αντοχή.
Τα
χωρίσματα
αλουμινίου
να
αποτελούνται από κρύσταλλα 5+5mm με
απόσταση 40mm τοποθετημένα σε
σκελετό
αλουμινίου
με
ελαστικά
παρεμβύσματα έχουν 39db ηχομόνωση
και
τα
<<τυφλά>>
χωρίσματα
μοριοσανίδας
1+1
με
εσωτερικά
πετροβάμβακα 40mm/40klg να έχουν 41db
ηχομόνωση.
Να είναι λυόμενες κατασκευές, η
συναρμολόγησή τους πρέπει να γίνεται με
ειδικούς ταχυ-συνδέσμους χωρίς βίδες
έτσι ώστε η αποσυναρμολόγηση και η
επανασύνδεσή τους να γίνεται εύχρηστα,
ευέλικτα, οικονομικά, με μεγάλη ταχύτητα,
χωρίς φθορές στα προφίλ ώστε να
ανταποκρίνονται άμεσα σε τροποποιήσεις
στους χώρους των γραφείων, ακόμα και
την μεταφορά τους σε νέο κτίριο.
Αλουμινίου τύπου PLUS, βαμμένα με
ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL 9006
μεταλλικό, χωρισμένο από το δάπεδο έως
την οροφή σε τρία οριζόντια και ισομερή
τμήματα,
αποτελούμενα
από
δύο
κρύσταλλα 5mm διάφανα.

ΠΟΡΤΕΣ SECURITY (ΔΥΟ)

ΝΑΙ

Να είναι σύμφωνες με DIN 52337,
διαστάσεων 0,90m Χ 2,10m και πάχους
υαλοπίνακα 10,3mm με διάφανες σε όλη
την επιφάνεια και περιμετρική λείανση με
αδαμαντοτροχό τύπου καρέ. Οι πόρτες
πρέπει να περιέχουν κλειδαριά FORMA,
κούμπωμα Β56206 και τρεις μεντεσέδες.

ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ (ROLLER)

ΝΑΙ

Για την πλάτη του γραφείου προκειμένου
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να μην υπάρχει οπτική επικοινωνία με τον
διάδρομο του ισογείου διαστάσεων 3,20 Χ
2,30.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΑΙ

Ημερομηνία
…………………
Υπογραφή-Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ’ αριθ. …………………………………. πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την προμήθεια αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ (Νομίμου
Εκπροσώπου):
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΕΥΡΩ)

(Τ.Μ-ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

ΣΚΕΛΕΤΟΣ-ΚΙΝΗΤΑ-ΜΕΤΑΘΕΤΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 46,78 τ.μ

1
2

ΠΟΡΤΕΣ SECURITY-ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ

3

ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ (ROLLER)-ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
3,20 Χ 2,30

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α

Ημερομηνία
………………………..
Υπογραφή- Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ……………………………………………………………………………………………. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣ(1):

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)-Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και
Κτιριακών Υποδομών

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Αριθ:

Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι:
Α.Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα αυτοφερόμενα κινητά διαχωριστικά βαρέως τύπου έχουν τις ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της υπ΄ αριθ………………………………………………………………………………………………………………………… πρόσκλησης.
Β1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:


συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.



δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.



απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.



νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

Β2. Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β3. Δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Β4. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).
Γ. Αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
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Ημερομηνία:
Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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