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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Ηξάθιεην, 19-05-2016
Αξηζκ. Πξση.: 787

Πιεροθορίες: Π. Καιεληάθε
Σειέθωλο: 2810-302318
Fax: 2810-245858

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
Σν Ιλζηηηνχην Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ ηκήκα Ακπέινπ Λαραλνθνκίαο,
Αλζνθνκίαο θαη Φπηνπξνζηαζίαο Ηξαθιείνπ, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
«ΓΗΜΗΣΡΑ» ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. : 730/09-05-2016 (ΑΓΑ: 7ΛΦΦΟΞ3Μ5ΙΛ) απφθαζε ηεο Γ/ληξηαο, αλαθνηλψλεη φηη πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ
δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη πξνκήζεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Ι.ΔΛ.Τ.Α. –
Σ.Α.Λ.Α.Φ. ζην Ηξάθιεην κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ
αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ.
1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Αλαζέηνπζα αξρή
Δίδνο δηαγσληζκνχ
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο
Πξνυπνινγηζκφο
Γηάξθεηα ζχκβαζεο
Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο
Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο
Σφπνο δηελέξγεηαο
Γεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ

Σκήκα Α.Λ.Α.Φ. Ηξαθιείνπ
Πξφρεηξνο
Υακειφηεξε ηηκή
3.100,00€ κε Φ.Π.Α
Γχν κήλεο
06/06/2016
06/06/2016
Καζηνξηάο 32Α Καηζακπάο, Ηξάθιεην
15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ- ΔΝΗΜΔΡΩΗ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
Σν έξγν αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαη πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζην θηίξην
ηνπ Σκήκαηνο Ακπέινπ Λαραλνθνκίαο θαη Φπηνπξνζηαζίαο ζην Ηξάθιεην, κε θξηηήξην
ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, κε ζχκβαζε έξγνπ θαη κε Σηκνιφγηα Αγνξάο πιηθψλ θαη
Παξνρήο Τπεξεζηψλ.
3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε θαη πξνκήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ
πξνηείλνληαη νη παξαθάησ πεξηγξαθέο :
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ΔΡΓΑΙΔ
Δγθαηάζηαζε θαη πξνκήζεηα ζπλαγεξκνχ ζε θηίξην δχν νξφθσλ κε ηνπνζέηεζε dsc
κνλψλ radar κηθξνθπκάησλ θαη ππέξπζξσλ ζε γξαθεία, εξγαζηήξηα, δηαδξφκνπο θαη
εηζφδνπο.
Δηδηθά












ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαθάησ:
2 καγλεηηθψλ δεπγψλ επαθψλ ηνπιάρηζηνλ
25 radar κηθξνθπκάησλ θαη ππέξπζξσλ,
1 θεληξηθφ πίλαθα 8 δσλψλ κε θσδηθνχο,
1 ηξνθνδνηηθφ 220-12V-1AH,
2 πιαθέηεο επέθηαζεο 8 δψλεο,
2 πιεθηξνιφγηα κε νζφλε,
1 κπαηαξία 12V/2AH
1 κπαηαξία 12V-7,2 AH,
ζεηξήλα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή,
θσδηθνπνηεηήο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο
θαισδίσζε ζε ζράξα ή θαλάιη.

1. Σα πιηθά θαη ε εγθαηάζηαζε λα είλαη κε πξνδηαγξαθέο ISO. Η παξερφκελε
εγγχεζε γηα ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 έηε.
Δπηπιένλ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηερληθήο ζηήξημεο θαη service, επφπηεπζεο
κέζσ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ζε 24σξε βάζε κε άκεζε εηδνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ
ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
2. Σφζν ε εγθαηάζηαζε ηνπ, φζν θαη ε παξακεηξνπνίεζε θαη ε ηειηθή δνθηκή ζα
πινπνηεζεί εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ/ηελ αλάδνρν.
4. ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:
 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ αλαιπηηθφ θαηάινγν κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ.
 Σα εξγαηηθά, ηα κεηαθνξηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ε αζθάιηζε ησλ
εξγαηνηερληθψλ ζα επηβαξχλεη ηνλ εξγνιάβν
 Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο
εξγαζίεο (θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία θξηζεί αλαγθαία απφ ηνλ/ηελ αλάδνρν)
θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο πνπ
απαηηνχληαη.
 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, δηαθνξεηηθά
ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
 Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλν ζε Δπξψ. Πξνζθνξέο ζε νπνηαδήπνηε άιιν
λφκηζκα εθηφο απφ ην επξψ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
 Ο πξνζθέξσλ εθφζνλ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ ζα
πξέπεη λα ππνβάιιεη παξαζηαηηθφ λφκηκεο εθπξνζψπεζήο ηνπ.
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 Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
ζπλππνγξάςεη ζχκβαζε, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη εξγαζίεο
πνπ ζα παξέρεη (φπσο ζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ
πξνζθνξά), ν ρξφλνο θαη ηε ζπλνιηθή αμία.
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Νφκνπ 412 7/2013, ν αλάδνρνο ηνπ
έξγνπ επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ 8 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ
ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 4% ησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο πιηθψλ.
εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ παξαθξάηεζε αθνξά πξνθαηαβνιή θφξνπ
εηζνδήκαηνο θαη ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ
πξνκεζεπηή.
 Η δαπάλε εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζα βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ησλ Λεηηνπξγηθψλ ηνπ Ι.ΔΛ.Τ.Α. – Α.Λ.Α.Φ. Ηξαθιείνπ.
 Η πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ βεβαίσζε ηεο
Δπηηξνπή Παξαιαβψλ ηνπ
Σ.Α.Λ.Α.Φ. (ππνγξάθνληαο ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ παξαιαβήο έξγνπ) θαη κε ηε
πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθεηαη φηη ε ρνξήγεζε αθνξά είζπξαμε απφ θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο,
χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ην Λνγηζηήξην ηνπ ΔΛΓΟ-«ΓΗΜΗΣΡΑ» Ηξαθιείνπ.
ηε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη έδξα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(ελδνθνηλνηηθή ζπλαιιαγή), ζα πξέπεη λα εθδψζεη ηηκνιφγην κε ΦΠΑ, δεδνκέλνπ
φηη ε εξγαζία παξέρεηαη ζηελ Διιάδα.
5. ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Η επίζθεςή ζαο ζηνπο ρψξνπο καο, ζα βνεζήζεη αθελφο λα ιάβεηε γλψζε ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηδηαηηεξνηήησλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη αθεηέξνπ γηα λα
ζπληαρζεί ε νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά.
Γηα θάζε πιεξνθνξία ή επίζθεςε είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ψξα 8:00-14:00 κ.κ.), (σπεύζσλος: Γρ
Δκκαλοσήι Σδωρηδαθάθες, ηει.: 2810 302300, 302305).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φζν αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξείηε
λα απεπζχλεζηε ζηα ηειέθσλα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: 2810 302318, 2810 302300, 2810
240986 (σπεύζσλε θ. Π. Καιεληάθε).
6. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Ο/Η αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη κεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο λα ππνγξάςεη
ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Η δηάξθεηα ζχκβαζεο είλαη δχν (2) κήλεο.
7. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
8. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Η επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε
ππεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα.
9. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνβάιινληαη
ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα (ζπλ.1,2,3,4) θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε έλαλ εληαίν
ζθξαγηζκέλν θάθειν είηε ηδηνρείξσο είηε κε ηαρπκεηαθνξά θαη ζα αλαγξάθνληαη νη
παξαθάησ ελδείμεηο:
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ :
ηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ :
Δπσλπκία: ....................................................................................................
Γηεχζπλζε: ...................................................................................................
Αξηζκφ ηειεθψλνπ: ........................................................ (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)
e-mail:..................................................................... (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)
Γηα ην Γηαγσληζκφ: «Δγθαηάζηαζε θαη πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ, ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ι.ΔΛ.Τ.Α. – Α.Λ.Α.Φ.»
Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ ηεο Γηαθήξπμεο: 787/19-05-2016
Σφπνο/Γηεχζπλζε Καηάζεζεο ή απνζηνιήο πξνζθνξψλ: Καζηνξηάο 32Α , Μ. Καηζακπάο,
Σ.Κ. 71307, Ηξάθιεην.
ΠΡΟΟΥΗ !!! Να ΜΗΝ αποζθραγηζζεί από ηελ Σατσδροκηθή Τπερεζία & ηο Πρωηόθοιιο.

Οη πξνζθνξέο πνπ κπνξεί λα θαηαηεζνχλ, ή λα ζηαινχλ κε ηαρπδξνκείν, ζα πξέπεη λα
έρνπλ παξαδνζεί κέρξη ηελ παξαπάλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνζθνξέο
πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ ζα γίλνπλ
απνδεθηέο.

θαη ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο:
α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»,
β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»,
γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα
ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ α, β, γ.
Σα ζτέδηα ηωλ ζσλεκκέλωλ εληύπωλ (ζσλ.1, 2, 3, 4, 5) κπνξνχλ λα ην
αλαδεηήζνπλ ζηελ ζειίδα ηνπ ΙΔΛΤΑ http://www.nagref-cha.gr (λέα πξνθεξχμεηο) ή
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε θα. Καιεληάθε Παπαδηώ, ηει. 2810-302318.
α). ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ζα πεξηιακβάλεη ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα
ζπλεκκέλα ζηε δηαθήξπμε ππνδείγκαηα (ζπλ.1), (ζπλ 2).
β). ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ (γλψζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Η Σερληθή Πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηελ πιήξε πεξηγξαθή
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνηεηλφκελσλ εξγαζηψλ θαη ζα αμηνινγεζεί κφλν σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν
ζρέδην (ζπλ.3).
γ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Καζηνξηάο 32Α, Σ.Θ. 2228 – Σ.Κ.71003 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ, ΣΗΛ. 2810-302300, 240986, FAX 2810-245858 Δ-mail: nagrefhe@otenet.gr

ΑΔΑ: ΩΔΙΑΟΞ3Μ-ΩΡΑ 5

Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλα ηα έληππα νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο γηα ηελ αγνξά ησλ πιηθψλ θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ μερσξηζηά πνπ
επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε (ζπλ. 4), (ζπλ.5).
10. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Η απνζθξάγηζε θαη ε ππνγξαθή ησλ παξαζηαηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ''δεκφζηα'' απφ
ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ, Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, Μηζζψζεσλ θαη Αμηφινγεο
Πξνζθνξψλ, έηνπο 2016, ηνπ Σκήκαηνο Ακπέινπ Λαραλνθνκίαο θαη Φπηνπξνζηαζίαο
ηελ Γεπηέξα 06 Ινπλίνπ θαη ψξα 12:00κ.κ. ζηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο.
11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Η απφθαζε θαηαθχξσζεο απφ ηελ Γ/ληξηα, γίλεηαη ζην/ε δηαγσληδφκελν/ε πνπ
πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ/ηεο είλαη απνδεθηή κε βάζε
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο
ηηκή.
12. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 3.100,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Θα επηκεξηζηεί ζε δχν ηηκνιφγηα σο εμήο: α) γηα ηελ
αγνξά ησλ πιηθψλ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 1.500,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ) θαη β) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 1.600,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). Η εμφθιεζε ζα γίλεη
κεηά ηελ έθδνζε θαη
πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (αζθαιηζηηθή
θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) ζε ζπλελλφεζε κε ην ινγηζηήξην ηνπ Σ.Α.Λ.Α.Φ.
13. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Η αλάξηεζε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζα γίλεη γηα δηάζηεκα 15 εκεροιογηαθώλ
εκερώλ ζην Γηαχγεηα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ (www.elgo.gr), ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ www.nagref-cha.gr/, ζην Γήκν Ηξαθιείνπ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ
ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ζην Ηξάθιεην.
11. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζα γίλνληαη δεθηέο κόλο ζηε
γρακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ακπέινπ Λαραλνθνκίαο θαη Φπηνπξνζηαζίαο (Καζηνξηάο
32Α Καηζακπάο, Σ.Κ. 71307, Σ.Θ. 2228, Ηξάθιεην) κέρξη θαη ηελ Γεσηέρα 06 Ιοσλίοσ
2016 θαη ώρα 12.00κ.κ.

Η Γηεπζχληξηα
Γξ Αλαζηαζία Σζαγθαξάθνπ
Σαθηηθή Δξεπλήηξηα
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(ζσλ.1)
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Άρζρο 8 Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς:
Σκήκα Ακπέιοσ, Λαταλοθοκίας θαη Φσηοπροζηαζίας, Ηραθιείοσ,
γηα ηολ δηαγωληζκό «Α.Π.:787/19-05-2016, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ»
Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Όλνκα & επψλπκν παηέξα
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
1. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ Π.Γ. 118/2007.
2. Γελ ηειψ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο (πεξίπησζε 2
εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007).
3. Γελ ηειψ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ή εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.
4. Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο κνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
5. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικα κνπ θαηά
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη.............................................
6. Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα.
Ο/Η ΓΗΛΩΝ/ΟΤΑ
(ππνγξαθή)
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(ζπλ.2)
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Άρζρο 8 Ν. 1599/1986)
Προς:
Σκήκα Ακπέιοσ, Λαταλοθοκίας θαη Φσηοπροζηαζίας, Ηραθιείοσ,
γηα ηολ δηαγωληζκό «Α.Π.:787/19-05-2016, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ»

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΣΗΛΔΦΩΝΟ
FAX
E-MAIL
AΦΜ
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία είλαη αιεζή.

Ο/Η ΓΗΛΩΝ/ΟΤΑ
(ππνγξαθή)
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(ζσλ.3)
Προς:
Σκήκα Ακπέιοσ, Λαταλοθοκίας θαη Φσηοπροζηαζίας, Ηραθιείοσ,
γηα ηολ δηαγωληζκό «Α.Π.:787/19-05-2016, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ»
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Όλνκα & επψλπκν παηέξα
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ηνπ θηηξίνπ ζαο,
πξνηείλνληαη νη εμήο εξγαζίεο θαη πιηθά:
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΑΚΡΙΒΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΛΙΚΩΝ/ΔΡΓΑΙΩΝ
1. Δγθαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ ζε θηίξην
δχν νξφθσλ κε ηνπνζέηεζε dsc
κνλψλ radar κηθξνθπκάησλ θαη
ππέξπζξσλ
ζε
γξαθεία,
εξγαζηήξηα,
δηαδξφκνπο
θαη
εηζφδνπο.
2. Μαγλεηηθά
δεχγε
επαθψλ
ηνπιάρηζηνλ (2 ηκρ)
3. radar
κηθξνθπκάησλ
θαη
ππέξπζξσλ (25 ηκρ)
4. Κεληξηθφ πίλαθα 8 δσλψλ κε
θσδηθνχο, (1 ηκρ)
5. Σξνθνδνηηθφ 220-12V-1AH ( 1 ηκρ)
6. Πιαθέηεο επέθηαζεο 8 δψλεο (2
ηκρ)
7. Μπαηαξία 12V/2AH (1 ηκρ)
8. Μκπαηαξία 12V-7,2 AH (1 ηκρ)
9. Πιεθηξνιφγηα κε νζφλε (2 ηκρ)
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10. εηξήλα εζσηεξηθή (1 ηκρ)
11. εηξήλα εμσηεξηθή (1 ηκρ)
12. θσδηθνπνηεηήο
ζπζηήκαηνο
αζθαιείαο (1 ηκρ)
13. θαισδίσζε ζε ζράξα ή θαλάιη (αλά
εγθαηεζηεκέλν κέηξν)
14. Σα πιηθά θαη ε εγθαηάζηαζε λα είλαη
κε πξνδηαγξαθέο ISO.
15. Η παξερφκελε εγγχεζε γηα ηα πιηθά
θαη ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 2 έηε.
16. Σφζν ε εγθαηάζηαζε ηνπ, φζν θαη ε
παξακεηξνπνίεζε θαη ε ηειηθή
δνθηκή ζα πινπνηεζεί εμ νινθιήξνπ
απφ ηνλ/ηελ αλάδνρν
17. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηερληθήο
ζηήξημεο θαη service, επφπηεπζεο
κέζσ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ζε
24σξε βάζε κε άκεζε εηδνπνίεζε
ησλ αξκνδίσλ ζε πεξίπησζε
αλάγθεο.
16.Σα εξγαηηθά, ηα κεηαθνξηθά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ε
αζθάιηζε ησλ εξγαηνηερληθψλ ζα
επηβαξχλεη ηνλ/ηελ εξγνιάβν.
17.Η
πξνζθεξφκελε
ηηκή
ζα
πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά φιεο ηηο
πξναλαθεξφκελεο
εξγαζίεο
εγθαηάζηαζεο (θαη νπνηαδήπνηε
άιιε εξγαζία θξηζεί αλαγθαία απφ
ηνλ/ηελ αλάδνρν) θαζψο θαη ην
θφζηνο ησλ εηδψλ θαη πιηθψλ πνπ
απαηηνχληαη.

Ο/Η ΓΗΛΩΝ/ΟΤΑ
(ππνγξαθή)
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(ζσλ.4)
Προς:
Σκήκα Ακπέιοσ, Λαταλοθοκίας θαη Φσηοπροζηαζίας, Ηραθιείοσ,
γηα ηολ δηαγωληζκό «Α.Π.:787/19-05-2016, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
(ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ)
Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Όλνκα & επψλπκν παηέξα
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:

:
:
:
:
:
:

ΔΡΓΑΙΔ

σλοιηθή
ηηκή
Υωρίς
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

σλοιηθή
ηηκή
κε Φ.Π.Α.

1. Δγθαηάζηαζε
ζπζηήκαηνο
ζπλαγεξκνχ ζε θηίξην δχν
νξφθσλ κε ηνπνζέηεζε dsc
κνλψλ radar κηθξνθπκάησλ θαη
ππέξπζξσλ
ζε
γξαθεία,
εξγαζηήξηα,
δηαδξφκνπο
θαη
εηζφδνπο.
2. Παξακεηξνπνίεζε θαη
ηειηθή
δνθηκή πνπ ζα πινπνηεζεί εμ
νινθιήξνπ απφ ηνλ/ηελ αλάδνρν
3. Σπρφλ πξφζζεηε εξγαζία.
ΤΝΟΛΑ
Ο/Η ΓΗΛΩΝ/ΟΤΑ
(ππνγξαθή – ζθξαγίδα))
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(ζσλ.5)
Προς:
Σκήκα Ακπέιοσ, Λαταλοθοκίας θαη Φσηοπροζηαζίας, Ηραθιείοσ,
γηα ηολ δηαγωληζκό «Α.Π.:787/19-05-2016, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
(ΑΓΟΡΑ ΤΛΙΚΩΝ)
Ο/Η (φλνκα)
Δπψλπκν
Όλνκα & επψλπκν παηέξα
Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:

:
:
:
:
:
:

ΤΛΙΚΑ

σλοιηθή
ηηκή
Υωρίς
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 23%

σλοιηθή
ηηκή
κε Φ.Π.Α.

1. Μαγλεηηθά
δεχγε
επαθψλ
ηνπιάρηζηνλ (2 ηκρ)
2. radar
κηθξνθπκάησλ
θαη
ππέξπζξσλ (25 ηκρ)
3. Κεληξηθφ πίλαθα 8 δσλψλ κε
θσδηθνχο, (1 ηκρ)
4. Σξνθνδνηηθφ 220-12V-1AH ( 1
ηκρ)
5. Πιαθέηεο επέθηαζεο 8 δψλεο (2
ηκρ)
6. Μπαηαξία 12V/2AH (1 ηκρ)
7. Μκπαηαξία 12V-7,2 AH (1 ηκρ)
8. Πιεθηξνιφγηα κε νζφλε (2 ηκρ)
9. εηξήλα εζσηεξηθή (1 ηκρ)
10. εηξήλα εμσηεξηθή (1 ηκρ)
11. θσδηθνπνηεηήο
ζπζηήκαηνο
αζθαιείαο (1 ηκρ)
12. θαισδίσζε ζε ζράξα ή θαλάιη
(αλά εγθαηεζηεκέλν κέηξν)
13. Σπρφλ πξφζζεηα πιηθά
ΤΝΟΛΑ
Ο/Η ΓΗΛΩΝ/ΟΤΑ
(ππνγξαθή – ζθξαγίδα))
Καζηνξηάο 32Α, Σ.Θ. 2228 – Σ.Κ.71003 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ, ΣΗΛ. 2810-302300, 240986, FAX 2810-245858 Δ-mail: nagrefhe@otenet.gr

