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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας
Πληροφορίες: Π. Καλεντάκη
Τηλέφωνο: 2810-302318,
Fax: 2810-245858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο, 19-04-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 617

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας,
Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
«ΔΗΜΗΤΡΑ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. : 553/07-04-2016 ΑΔΑ:ΩΔ82ΟΞ3ΜΚΧΠ
απόφαση της Δ/ντριας, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή των τουαλετών στους
χώρους του κτιριακού συγκροτήματος του Ι.ΕΛ.Υ.Α. – Τ.Α.Λ.Α.Φ. στο Ηράκλειο με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου
έργου.
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή
Είδος διαγωνισμού
Κριτήριο κατακύρωσης
Προϋπολογισμός
Διάρκεια σύμβασης
Κατάθεση προσφορών έως
Ημερομηνία διενέργειας
Τόπος διενέργειας
Δημοσίευση διαγωνισμού

Τμήμα Α.Λ.Α.Φ. Ηρακλείου
Πρόχειρος
Χαμηλότερη τιμή
3.100,00€ με Φ.Π.Α
Δύο μήνες
09/05/2016
09/05/2016
Καστοριάς 32Α Κατσαμπάς, Ηράκλειο
20 ημερολογιακές ημέρες

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το έργο αφορά την επισκευή-αντικατάσταση των τουαλετών του κτιρίου του Τμήματος
Αμπέλου Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας στο Ηράκλειο, με κριτήριο την
οικονομικότερη προσφορά, με σύμβαση έργου και με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προκειμένου να επισκευαστούν – αντικατασταθούν οι τουαλέτες προτείνονται οι
παρακάτω περιγραφές :
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ

16PROC004241102
1. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΠΑΝΩ:2016-04-19

2.

3.

4.

5.

6.
7.

 Αλλαγή σε τρία καζανάκια kariba
 Αλλαγή σε τρία καπάκια λεκάνης
 Αλλαγή σε τρία σιφώνια νιπτήρος
 Αλλαγή σε τρεις βαλβίδες (χρωμέ)
 Αλλαγή σε τρία σπιράλ (πλαστικά)
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΠΑΝΩ:
 Αλλαγή σε δύο καζανάκια kariba
 Αλλαγή σε δύο σπιράλ (πλαστικά)
 Αλλαγή σε δύο σιφώνια νιπτήρος
 Αλλαγή σε δύο βαλβίδες (χρωμέ)
 Αλλαγή σε μια βρύση τοίχου
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΤΩ:
 Αλλαγή σε δύο καζανάκια kariba
 Αλλαγή σε ένα σχαράκι Φ100
 Αλλαγή σε έξι σιφώνια νιπτήρος
 Αλλαγή σε έξι βαλβίδες (χρωμέ)
 Αλλαγή σε δύο σπιράλ 1/2(πλαστικά)
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΤΩ:
 Αλλαγή σε πέντε σιφώνια νιπτήρος(πλαστικά)
 Αλλαγή σε τέσσερις βρύσες νεροχύτη τοίχου
 Αλλαγή σε τέσσερα καπάκια λεκάνης
 Αλλαγή σε πέντε βαλβίδες (χρωμέ)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ
 Εν μέρει 12m με σωλήνα Φ20. Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει το
σκάψιμο, την αντικατάσταση του σωλήνα, πέταγμα των μπαζών και τοποθέτηση
πλακιδίων.
ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ20
 Σε νεροχύτη, νιπτήρες, και καζανάκια
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ

4. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
 Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν κατάλογο με τα υλικά που θα
χρησιμοποιήσουν και χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου με τις επιμέρους
εργασίες.
 Τα εργατικά, τα μεταφορικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η ασφάλιση των
εργατοτεχνικών θα επιβαρύνει τον εργολάβο
 Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις προαναφερόμενες
εργασίες επισκευής (και οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί αναγκαία από τον/την
ανάδοχο) καθώς και το κόστος των ειδών και υλικών που απαιτούνται.
 Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο
νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του θα
πρέπει να υποβάλλει παραστατικό νόμιμης εκπροσώπησής του.
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 Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να
συνυπογράψει σύμβαση, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες
που θα παρέχει (όπως θα αναφέρονται στην προκήρυξη και στην οικονομική του
προσφορά), ο χρόνος, ο τόπος όπου θα παρέχεται η εργασία και τη συνολική
αξία.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 412 7/2013, ο ανάδοχος του
έργου επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου 8 % επί της καθαρής αξίας των
τιμολογίων. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή
φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του
προμηθευτή.
 Η δαπάνη επισκευής των τουαλετών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των
«Λοιπών προγραμμάτων» του Ι.ΕΛ.Υ.Α. – Α.Λ.Α.Φ. Ηρακλείου.
 Η πληρωμή θα γίνει μετά την βεβαίωση της
Επιτροπή Παραλαβών του
Τ.Α.Λ.Α.Φ. (υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό παραλαβής έργου) και με τη
προσκόμιση των σχετικών φορολογικών παραστατικών στην οποία θα
αναγράφεται ότι η χορήγηση αφορά είσπραξη από φορείς Γενικής Κυβέρνησης,
ύστερα από συνεννόηση με το Λογιστήριο του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ηρακλείου.
Στη περίπτωση που ο ανάδοχος έχει έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ενδοκοινοτική συναλλαγή), θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ 23%,
δεδομένου ότι η εργασία παρέχεται στην Ελλάδα.
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5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επίσκεψή σας στους χώρους μας, θα βοηθήσει αφενός να λάβετε γνώση της
υπάρχουσας κατάστασης και ιδιαιτεροτήτων εκτέλεσης του έργου και αφετέρου για να
συνταχθεί η οικονομική σας προσφορά.
Για κάθε πληροφορία ή επίσκεψη είμαστε στη διάθεσή σας τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 8:00-14:00 μ.μ.), (υπεύθυνοι: κ. Σ.
Γραμματικάκης & Δρ Εμμανουήλ Τζωρτζακάκης, τηλ.: 2810 302300, 302305).
Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τα διαδικαστικά του διαγωνισμού μπορείτε
να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Ινστιτούτου: 2810 302318, 2810 302300, 2810
240986 (υπεύθυνη κ. Π. Καλεντάκη).
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο/Η ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει μετά την απόφαση κατακύρωσης να υπογράψει
τη σχετική σύμβαση. Η διάρκεια σύμβασης είναι δύο (2) μήνες. Δύναται να δοθεί
παράταση μέχρι ένα μήνα.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
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9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16PROC004241102
2016-04-19
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα
με τους όρους της διακήρυξης και υποβάλλονται

σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια (συν.1,2,3,4) και κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά και θα αναγράφονται οι
παρακάτω ενδείξεις:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ....................................................................................................
Διεύθυνση: ...................................................................................................
Αριθμό τηλεφώνου: ........................................................ (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail:..................................................................... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Για το Διαγωνισμό: «Επισκευής τουαλετών, στις εγκαταστάσεις του Ι.ΕΛ.Υ.Α. – Α.Λ.Α.Φ.»
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης: 617/19-04-2016
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: Καστοριάς 32Α , Μ. Κατσαμπάς,
Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι προσφορές που μπορεί να κατατεθούν, ή να σταλούν με ταχυδρομείο, θα πρέπει να
έχουν παραδοθεί μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές
που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν
αποδεκτές.

και θα περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους:
α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα
στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων α, β, γ.
Τα σχέδια των συνημμένων εντύπων (συν.1, 2, 3, 4) μπορούν να τα αναζητήσουν
στην σελίδα του ΙΕΛΥΑ http://www.nagref-cha.gr (νέα - προκηρύξεις) ή μπορούν να
απευθύνονται στη κα. Καλεντάκη Παπαδιώ, τηλ. 2810-302318.
α). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα
συνημμένα στη διακήρυξη υποδείγματα (συν.1), (συν 2).
β). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα περιέχει την πλήρη περιγραφή
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 1-7 και θα
αξιολογηθεί μόνο ως προς την ικανότητα του διαγωνιζομένου να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του έργου σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο (συν.3).
γ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη (συν. 4).
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10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση και η υπογραφή των παραστατικών θα πραγματοποιηθεί ''δημόσια'' από
την Επιτροπή Προμηθειών, Διενέργειας Διαγωνισμών, Μισθώσεων και Αξιόλογης
Προσφορών, έτους 2016, του Τμήματος Αμπέλου Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας
την Δευτέρα 9 Μαΐου και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία του τμήματος.
11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η απόφαση κατακύρωσης από την Δ/ντρια, γίνεται στο διαγωνιζόμενο που προσφέρει
τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της
διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.
12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το κόστος εκτέλεσης του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 3.100,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Θα περιλαμβάνονται τα υλικά, τα εργατικά, τα
μεταφορικά και θα καταβληθεί με την έκδοση και προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων
και απαιτούμενων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) σε
συνεννόηση με το λογιστήριο του Τ.Α.Λ.Α.Φ.
13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η ανάρτηση της παρούσας προκήρυξης θα γίνει για διάστημα 20 ημερολογιακών
ημερών στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), του
Ινστιτούτου www.nagref-cha.gr/, στο Δήμο Ηρακλείου και στον πίνακα ανακοινώσεων
του Ινστιτούτου στο Ηράκλειο.
11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές μόνο στη
γραμματεία του Τμήματος Αμπέλου Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας (Καστοριάς
32Α Κατσαμπάς, Τ.Κ. 71307, Τ.Θ. 2228, Ηράκλειο) μέχρι και την Δευτέρα 9 Μαΐου
2016 και ώρα 12.00μ.μ.

Η Διευθύντρια
Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου
Τακτική Ερευνήτρια
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(συν.1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς:
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου,
για τον διαγωνισμό «Α.Π.:617/19-4-2016, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»
Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Όνομα & επώνυμο πατέρα
Όνομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:

:
:
:
:
:
:

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:
1. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007.
2. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2
εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
3. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
4. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
5. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα μου κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι……………………………………………..
6. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
(υπογραφή)
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(συν.2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Προς:
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου,
για τον διαγωνισμό «Α.Π.:617/19-4-2016, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
E-MAIL
AΦΜ
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 τα παραπάνω
στοιχεία είναι αληθή.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
(υπογραφή)
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(συν.3)

Προς:
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου,
για τον διαγωνισμό «Α.Π.:617/19-4-2016, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Όνομα & επώνυμο πατέρα
Όνομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Για την επισκευή των τουαλετών του κτιρίου σας, προτείνονται οι εξής εργασίες:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΝΑΙ ή ΟΧΙ/ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΠΑΝΩ:
 Αλλαγή σε τρία καζανάκια kariba
 Αλλαγή σε τρία καπάκια λεκάνης
 Αλλαγή σε τρία σιφώνια νιπτήρος
 Αλλαγή σε τρεις βαλβίδες (χρωμέ)
 Αλλαγή σε τρία σπιράλ(πλαστικά)
2. ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΠΑΝΩ:
 Αλλαγή σε δύο καζανάκια kariba
 Αλλαγή σε δύο σπιράλ(πλαστικά)
 Αλλαγή σε δύο σιφώνια νιπτήρος
 Αλλαγή σε δύο βαλβίδες (χρωμέ)
 Αλλαγή σε μια βρύση τοίχου
3. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΤΩ:
 Αλλαγή σε δύο καζανάκια kariba
 Αλλαγή σε ένα σχαράκι Φ100
 Αλλαγή σε έξι σιφώνια νιπτήρος
(πλαστικά)
 Αλλαγή σε έξι βαλβίδες (χρωμέ)
 Αλλαγή σε δύο σπιράλ 1/2
4. ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΤΩ:
 Αλλαγή σε πέντε σιφώνια νιπτήρος
(πλαστικά)
 Αλλαγή
σε
τέσσερις
βρύσες
νεροχύτη τοίχου
 Αλλαγή σε τέσσερα καπάκια λεκάνης
 Αλλαγή σε πέντε βαλβίδες (χρωμέ)
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5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ
 Εν μέρει 12m με σωλήνα Φ20. Η
συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει
το σκάψιμο, την αντικατάσταση του
σωλήνα, πέταγμα των μπαζών και
τοποθέτηση πλακιδίων.
6. ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ20
 Σε
νεροχύτη,
νιπτήρες,
και
καζανάκια
7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΟΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
8. Τα εργατικά, τα μεταφορικά που θα
χρησιμοποιηθούν καθώς και η ασφάλιση
των εργατοτεχνικών θα επιβαρύνει τον
εργολάβο.
9. Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει
αναλυτικά όλες τις προαναφερόμενες
εργασίες επισκευής (και οποιαδήποτε
άλλη εργασία κριθεί αναγκαία από
τον/την ανάδοχο) καθώς και το κόστος
των ειδών και υλικών που απαιτούνται.
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Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
(υπογραφή)
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Προς:

Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου,
για τον διαγωνισμό «Α.Π.:617/19-4-2016, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Όνομα & επώνυμο πατέρα
Όνομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:

:
:
:
:
:
:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

1.





2.






3.





4.





Συνολική
τιμή
Χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
23%

Συνολική
τιμή
με Φ.Π.Α.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΠΑΝΩ:
Αλλαγή σε τρία καζανάκια kariba
Αλλαγή σε τρία καπάκια λεκάνης
Αλλαγή σε τρία σιφώνια νιπτήρος
Αλλαγή σε τρεις βαλβίδες (χρωμέ)
Αλλαγή σε τρία σπιράλ (πλαστικά)
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΠΑΝΩ:
Αλλαγή σε δύο καζανάκια kariba
Αλλαγή σε δύο σπιράλ (πλαστικά)
Αλλαγή σε δύο σιφώνια νιπτήρος
Αλλαγή σε δύο βαλβίδες (χρωμέ)
Αλλαγή σε μια βρύση τοίχου
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΤΩ:
Αλλαγή σε δύο καζανάκια kariba
Αλλαγή σε ένα σχαράκι Φ100
Αλλαγή
σε
έξι
σιφώνια
νιπτήρος(πλαστικά)
Αλλαγή σε έξι βαλβίδες (χρωμέ)
Αλλαγή σε δύο σπιράλ 1/2
ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΤΩ:
Αλλαγή σε πέντε σιφώνια νιπτήρος
(πλαστικά)
Αλλαγή
σε
τέσσερις
βρύσες
νεροχύτη τοίχου
Αλλαγή σε τέσσερα καπάκια λεκάνης
Αλλαγή σε πέντε βαλβίδες (χρωμέ)
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5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ
 Εν μέρει 12m με σωλήνα Φ20. Η
συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει
το σκάψιμο, την αντικατάσταση του
σωλήνα, πέταγμα των μπαζών και
τοποθέτηση πλακιδίων.
6. ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ
Φ20
 Σε
νεροχύτη,
νιπτήρες,
και
καζανάκια
7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΟΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
8. ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ /ΥΛΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ
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Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
(υπογραφή – σφραγίδα))
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