ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΣHN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ –ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ
ΔΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΣΟΙΧΙΩΝ-ΣΗΘΑΙΩΝ ΕΚΣΟΤ ΟΡΟΦΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΤΝΑΝΠ.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν Σεφχοσ περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια υλικϊν και τθν εκτζλεςθ
εργαςιϊν επιςκευισ - ςτεγανοποίθςθσ τμιματοσ δϊματοσ και εξωτερικϊν τοιχίων – ςτθκαίων ζκτου
ορόφου κτιρίου ΤΝΑΝΠ ςτον Πειραιά.

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των δεκατριϊν χιλιάδων
τριακοςίων Ευρϊ #13.300,00€#. Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ περιγράφεται ςτον πίνακα που
ακολουκεί:

Α/Α

01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
ΕΠΙΚΕΤΗ –
ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΗ
ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΔΩΜΑΣΟ ΚΑΙ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΣΟΙΧΙΩΝΣΗΘΑΙΩΝ ΕΚΣΟΤ ΟΡΟΦΟΤ
ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΤΝΑΝΠ
ΤΝΟΛΟ

ΕΠΙΜΕΡΟΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΜΕΡΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
(με ΦΠΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ

ΕΚΣΕΛΕΗ
ΕΡΓΑΙΩΝ

#4.000,00€#

Cpv

39812500-2

# 9.300,00€#
45000000-7
# 13.300,00€#

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ (προμικεια
ειδϊν και εκτζλεςθ εργαςιϊν). ε κάκε περίπτωςθ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπ' όψιν
τόςο τον ςυνολικό όςο και του επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ του παραπάνω πίνακα. Ο ανάδοχοσ
βαρφνεται με ζξοδα για τθ μεταφορά των υλικϊν που κα απαιτθκοφν κακϊσ και οτιδιποτε άλλο ζξοδο
απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ και τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν που πίνακα του παρόντοσ εδαφίου.

ΙΙΙ. KΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά με μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι.

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ

i. ΤΛΙΚΑ


Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τφπου AlfaFIX.



οβάσ ςτο χρϊμα τθσ υφιςτάμενθσ καταςκευισ.



Ελαςτομερζσ επαλειφόμενο ςιλικονοφχο υλικό.



Αςφαλτικό βερνίκι.



Τλικά ςφραγίςεωσ (ακρυλικι, αςφαλτικι και πολυουρεκανικι μαςτίχθ).

ii. ΕΡΓΑΙΕ

α. το τμιμα τθσ ταράτςασ, όπου κα πραγματοποιθκεί μόνωςθ με αςφαλτόπανο με
επικάλυψθ λευκισ ψθφίδασ:
 Αποξιλωςθ και κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ υποςτρϊματοσ από ςακρζσ επιφάνειεσ.


Εφαρμογι με κατάλλθλο τριβίδι για τον πλιρθ κακαριςμό τθσ επιφάνειασ.

 Επάλειψθ με αςφαλτικό βερνίκι Primer ςε όλθ τθν επιφάνεια για τθν επίτευξθ τθσ
μζγιςτθσ πρόςφυςθσ τθσ αςφαλτικισ μεμβράνθσ, ςτο υπόςτρωμα και τθν αποφυγι τθσ
αποκόλλθςισ του.
 Θερμοςυγκόλλθςθ τθσ ςτρϊςθσ αςφαλτόπανου, με άνω επικάλυψθ ορυκτισ λευκισ
ψθφίδασ και αντοχισ ζωσ τουσ -20o C. Η κερμοςυγκόλλθςθ του αςφαλτόπανου γίνεται
με ειδικό φλόγιςτρο.


Άνοιγμα περιςςοτζρων υδρορροϊν και κακαριςμόσ των υφιςταμζνων.

Β. τισ γωνίεσ τθσ ταράτςασ και τα εξωτερικά τοιχία όπου κα γίνει ςτεγανοποίθςθ:
 Αποξιλωςθ και κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ υποςτρϊματοσ από ςακρζσ επιφάνειεσ.
 Εφαρμογι με κατάλλθλο τριβίδι για τον πλιρθ κακαριςμό τθσ επιφάνειασ.
 Εφαρμογι βαςικοφ υλικοφ ςτρϊςθσ από κατάλλθλο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τφπου
AlfaFIX.
 Σζλοσ, για τθν ενίςχυςθ τθσ ςτεγανοποίθςθσ περιμετρικά, κακϊσ και ςτα ευαίςκθτα
ςθμεία,

εφαρμόηονται

υλικά

ςφραγίςεωσ

όπωσ

ακρυλικι,

αςφαλτικι

και

πολυουρεκανικι μαςτίχθ.
 Επεξεργαςία τελικισ επιφάνειασ με τελικό ςοβά ςτο χρϊμα τθσ υφιςταμζνθσ
καταςκευισ και ελαςτομερζσ επαλειφόμενο ςιλικονοφχο υλικό.
 Επιςκευι ςυντιρθςθ, primer και βάψιμο των μεταλλικϊν δοκϊν.
 Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ ςτεγαναποίθςθσ εξωτερικά του κτθρίου.

το ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςκεί ότι λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν τθσ παροφςασ
παραγράφου θ χριςθ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ κρίνεται απαραίτθτθ.

V. TΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ – ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υλικϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./ΑΠ.Τ.Α. που
βρίςκονται ςτθν Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1 – Ε2, Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιά. Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν
του πίνακα τθσ παραγράφου ΙΙ του παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν απαιτιςεων ορίηεται ομοίωσ το ίδιο
κτίριο.

VI. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ – ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν και ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν δεν κα ξεπερνά τισ 30 εργάςιμεσ
θμζρεσ από τθν επόμενθ θμζρα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται:
(α) Αναφορικά με τθν προμικεια των ειδϊν από τθν αρμόδια επιτροπι Παρακολοφκθςθσ – Παραλαβισ
Ειδϊν και Παραλαβισ Τπθρεςιϊν του ΤΝΑΝΠ.
(β)

Αναφορικά

με

τθν

ολοκλιρωςθ

των

εργαςιϊν

από

τθν

επιςπεφδουςα

Τπθρεςία

(ΤΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΤΠ Γ). το ζργο τθσ επιςπεφδουςασ κα ςυνδράμει και θ ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ. ΑΚΣ./
ΔΠ Σϋ (ΕΠΙΣΑΙΑ) θ οποία για το ςκοπό αυτό κα διακζςει κατάλλθλο προσ τοφτο προςωπικό.

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι τθσ παροφςασ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν
του ΤΝΑΝΠ, κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ Τπθρεςιακισ βεβαίωςθσ από τθν επιςπεφδουςα υπθρεςία
(ΤΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΤΠ Γϋ) με τθν οποία κα βεβαιϊνεται :
(α) Η εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.
(β) Η τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.

VIII. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν αναφορικά
με τισ εργαςίεσ τθσ παραγράφου ΙΙ του παρόντοσ τεφχουσ, θ οποία κα άρχεται από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ των. φμφωνα με αυτιν ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προβεί
αδαπάνωσ ςτθν αποκατάςταςθ των αςτοχιϊν οι οποίεσ ζχουν ςχζςθ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ
των εργαςιϊν.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/2016, Αϋ 147) τα κάτωκι :
α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ : (ΤΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΤΠ Γϋ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ : «Προμικεια υλικϊν και εκτζλεςθ εργαςιϊν επιςκευισ –
ςτεγανοποίθςθσ τμθμάτων δϊματοσ και εξωτερικϊν τοιχίων – ςτθκαίων ζκτου ορόφου
κεντρικοφ κτιρίου ΤΝΑΝΠ»,
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα διαλαμβανόμενα
ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και κα περιζχουν τα κάτωκι :

«ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»

τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ
των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και ςε κάκε περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75),
υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει
προςφορά, με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν του
παρόντοσ Σεφχουσ και των όρων τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ τισ οποίεσ και αποδζχεται
πλιρωσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»

τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινι απόρριψθσ τα
κάτωκι :
-Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν - εργαςιϊν.
-Η ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και
ολογράφωσ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και
ολογράφωσ, λαμβάνεται υπ’ όψιν θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ
τρίτων

κρατιςεισ

και

κάκε

άλλθ

επιβάρυνςθ

κατά

τθν

κείμενθ

νομοκεςία

μθ

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για τθν παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτο τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν ςφμβαςθ κακϊσ και θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Θα αναφζρεται
με ςαφινεια το κόςτοσ των υπό προμικεια ειδϊν και των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν λαμβάνοντασ
υπ’ οψιν τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο ΙΙ του παρόντοσ τεφχουσ.

-Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ)
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα
που ακολουκεί :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ - ΤΠΗΡΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΠΙΚΕΤΗ –ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΗ
ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΔΩΜΑΣΟ ΚΑΙ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΣΟΙΧΙΩΝ-ΣΗΘΑΙΩΝ
ΕΚΣΟΤ ΟΡΟΦΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ
ΚΣΙΡΙΟΤ ΤΝΑΝΠ
ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ –
ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΜΗΜΑΣΩΝ
ΔΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ
ΣΟΙΧΙΩΝ-ΣΗΘΑΙΩΝ ΕΚΣΟΤ
ΟΡΟΦΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
ΤΝΑΝΠ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ
Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ
επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ, (ΤΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΤΠ Γϋ), για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτα άρκρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
του. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ» και
τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι :
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι
δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται
ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν
ιδιότθτα μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι
προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ
διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα
τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του
οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που

προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1, του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι,
αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9, του άρκρου 80, του Ν.
4412/2016 (Αϋ 147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ
Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ
φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε
οικονομικόσ φορζασ, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2, του άρκρου 73, του
Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
Σα ανωτζρω αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των παραγράφων 12 και 13, του άρκρου 80, του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147) όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.

