ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΨΙΜΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ Α.Ε , ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

1. Γενικό Πλαίσιο- Αναφοράς
Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, µε έδρα στον Προβατώνα του
∆ήµου Σουφλίου λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 και διέπεται από το Ν.3463(ΦΕΚ
Ά 114/08.06.2006). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος CLLD Leader 2014-2020, δύναται
βάσει του ΦΕΚ 2747/’B/4-8-2017 (Πλαίσιο υλοποίησης υποµέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές
δαπάνες και την εµψύχωση» του Μέτρου 19- Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) να προβεί σε βάψιµοσυντήρηση του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον
Προβατώνα.

2. Προϋπολογισµός- Επιµετρήσεις- Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές Υλικών
Αναλυτικά:

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1

Εσωτερικά πλαστικά
επί τοίχου

µ2

1.072,02

4,00

4.288,08

1.029,14

5.317,22

2

Εξωτερικά πλαστικά
επί τοίχου

µ2

287,87

4,00

1.151,48

276,36

1.427,84

3

Συντήρηση ξύλινων
κιγκλιδωµάτων

µµ

27,00

20,00

540,00

129,60

669,60

4

Βερνικοχρωµατισµός
ξυλινών
κουρτινόξυλων

µµ

29,00

5,00

145,00

34,80

179,80

5

Βερνικοχρωµατισµός
ξυλινών εσωτερικών
θυρών-παραθύρων

µ2

94,21

5,00

471,05

113,05

584,10

6.595,61

1.582,95

8.178,56

ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Α΄ Όροφος
Γραφείο 1
(5,5*2 +5,6*2)*3,17 -1,5*1,2-1,2*2,4-0,9*2,2+5,5*5,6 = 94.51µ2
Γραφείο 2
(5,5*2+4*2)*3,17+4*5,5-2*0,9*2,2-1,55*1,25=76,33µ2
Γραφείο 3
(4*2+3,4*2)*3,17+4*3,4-0,9*2,2-1,6*2*2,2=51,50µ2
∆ιάδροµος 1
(4,96*2+1,3*2)*3,17+4,96*1,3-4*0,9*2,2=38,22µ2
Κουζίνα
(2,85*2+2,05*2)*3,17+2,85*2,05-0,9*2,2-0,6*0,6=34,57µ2
WC
2,8*1,41+2,8*1,3-0,6*0,6*2=6,87µ2
∆ιάδροµος 2
(7*2+1,55*2)*3,17-0,9*2,2*6-3,17*2,5+7*1,55+1,55*0,5*2=46,80µ2
Αποθήκη 1
(3,5*2+1,45*2)*4-2*1*1,5-0,9*2,2=34,62µ2
Χώρος αρχείου
(2,8*2+3,5*2)*3,17+2,8*3,5-1*1,5-0,9*2,2*2=44,28µ2
Γραφείο 4
(4,9*2+3,25*2)*3,17+4,9*3,25-0,9*2,2-1,55*1,25-0,9*2,2=61,70µ2
Σκάλα
3,17*3,5+1,63*3,5*0,5-1*1,5+ 2,5*4,8+ 3,48*4,8+3,48*1,5*0,5=43,76µ2
Ισόγειο
Είσοδος ισογείου
2,5*6,59+5+2*2,5*0,5+ 6,5*2*3,5-0,9*2,2=67,50µ2

-2-

Μεγάλο γραφείο ισογείου
(4,05+10,6*2)*4+4,15*0,3+10,6*4,1-0,9*2,2+2*4,1*0,5=147,83µ2
WC ισογείου
(3,8*2+2,65*2)*2,2+3,8*2,65-0,9*2=36,65µ2
Γραφεία ισογείου
Είσοδος
(2,8+2,7+4,45+1,3+1,5+1,75)*3,15-0,9*2,2*5-1*1+2,7*2,8+1,75*1,3=44,61µ2
Γραφείο 1
2,7*4+(2,7*2+4*2)*3,15-0,9*2,2-1,25*1,55=49,09µ2
Γραφείο 2
2,25*3,5+(2,25*2+3,5*2)*3,15-1*1-0,9*2,2=41,12µ2
Αποθήκη
2*3,5+(2*2+3,5*2)*3,15-0,9*2,2=39,67µ2
Γραφείο 3
4*3,4+(4*2+3,4*2)*3,15-2*1,6*2,2-2*0,9*2,2=49,22µ2
Γραφείο 4
5*3,15+(5*2+3,15*2)*3,15-2,2*0,9-1,25*1,55=63,18µ2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
15,2*1*7,5+11*2*7,5+4*2,5*1+4*4+5,6*1,5*2+1,5*3,5*2+(5+5,6)*0,3-1,5*1,2-1,2*2,4-1,55*1,25-1,6*2*2,23*0,6*0,6-1,55*1,25-3,8*3,8-2,5*4-1,6*2*2,2-2*1,25*1,55-0,9*2,2+0,8*4*2 = 287,87µ2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ = 1.072,02µ2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ = 287,87µ2
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ = 1.359,89µ2

ΞΥΛΙΝΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
(5+5,6)*2 = 21,2µµ
ΞΥΛΙΝΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
3,00+ 2,80 = 5,80µµ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ = 21,20+5,80=27,00µµ
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ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ
Ισόγειο
3,30+3,20+2,20+2,20 = 10,90µµ
Όροφος
3,30+2,90+3,30+3,60+3,00+2,00 = 18,10µµ
ΣΥΝΟΛΟ = 10,90+18,10= 29,00µµ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ
Ισόγειο
[4 *0,9*2,20 + 3*0,80*2,20 + 1,00*1,00 (παράθυρο)] Χ 2 = 28,40µ2
Όροφος
[4 *0,8*2,20 + 7*0,90*2,20 + 2*1,00*1,50 (παράθυρα) + 2,50*3,17+ 0,60*0,60*3] Χ 2 = 65,81µ2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ= 28,40µ2 + 65,81µ2 = 94,21µ2

3. Ενηµέρωση-παραλαβή πρόσκλησης
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε
στον Προβατώνα καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dimossin.gr. Υπεύθυνη για την
διανοµή της παρούσας Πρόσκλησης και για παροχή τυχόν διευκρινήσεων ή πληροφοριών, τις
εργάσιµες µέρες και ώρες ∆ευτέρα-Παρασκευή 08.00-15.00 είναι η κα. Βραχιόλογλου Θάλεια τηλ 25540
20090/91.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τις τεχνικές εργασίες συντηρείται το κτίριο όπου στεγάζει τα γραφεία της η ∆ηµοσυνεταιριστική «Έβρος»
Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ στον οικισµό Προβατώνα του ∆ήµου Σουφλίου και γίνεται η
αποκατάσταση φθορών από την πάροδο του χρόνου. Το κτίριο είναι διώροφο συνολικού εµβαδού 348,13µ2
µε λεβητοστάσιο εµβαδού 11,70µ2 και χώρο στάθµευσης εµβαδού 61,74µ2.
Ακόµη αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της αποσάθρωσης των χρωµατισµών σε πολλά σηµεία τόσο
εσωτερικά όσο και εξωτερικά του κτιρίου, γίνεται αποκατάσταση και συντήρηση-χρωµατισµός των ξύλινων
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κιγκλιδωµάτων στους εξώστες του κτιρίου, χρωµατισµός των ξύλινων κουρτινόξυλων εντός αυτού καθώς και
συντήρηση και χρωµατισµός των ξύλινων θυρών και παραθύρων.

Οι εργασίες έχουν ως εξής:
(α)Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κτιρίου, αποµάκρυνση αποσαθρωµένων πλαστικών
χρωµάτων και αποµάκρυνση υγρασίας-µούχλας, ενώ όπου χρειάζεται θα γίνεται αποκατάσταση των
επιχρισµάτων µε τα κατάλληλα υλικά.
(β) Χρωµατισµοί όλων των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου µε πλαστικά χρώµατα - δύο
φορές τουλάχιστον ή όσο απαιτείται επιπλέον ώστε το αποτέλεσµα να είναι αποδεκτό.
(γ) Αποκατάσταση των ξύλινων κιγκλιδωµάτων στους εξώστες του κτιρίου και βερνικοχρωµατισµός αυτών δύο φορές τουλάχιστον ή όσο απαιτείται επιπλέον ώστε το αποτέλεσµα να είναι αποδεκτό.
(δ) Βερνικοχρωµατισµός των ξύλινων κουρτινόξυλων εντός του κτιρίου- δύο φορές τουλάχιστον ή όσο
απαιτείται επιπλέον ώστε το αποτέλεσµα να είναι αποδεκτό.
(ε) Βερνικοχρωµατισµός των ξύλινων θυρών και παραθύρων του κτιρίου - δύο φορές τουλάχιστον ή όσο
απαιτείται επιπλέον ώστε το αποτέλεσµα να είναι αποδεκτό.

Στα ανωτέρω συµπεριλαµβάνονται και το κόστος τυχόν οικοδοµικής άδειας µικρής κλίµακας ή λοιπών
αδειοδοτήσεων που µπορεί να απαιτούνται για το έργο, τα οποία και θα εκδοθούν µε ευθύνη και επιµέλεια του
αναδόχου. Επίσης, στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι δαπάνες αγοράς,
µεταφοράς κλπ των πάσης φύσεως υλικών και οποιασδήποτε φύσεως δαπάνες, αµοιβές, µισθοί, κρατήσεις
υπέρ του ΙΚΑ-ΕΦΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισµών, φόροι των τιµολογίων που θα εκδοθούν κλπ για
την πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, τα οποία επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πλαστικό χρώµα Α ποιότητας λευκό.
Πλαστικό χρώµα κορυφαίας ποιότητας µε φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Να παρέχει πιστοποιηµένη
αντιµικροβιακή προστασία στην βαµµένη επιφάνεια, να πλένεται εύκολα και να αντέχει στο συχνό πλύσιµο
µε απορρυπαντικά.
- να προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα.
- αντοχή στο πλύσιµο.
- Αραίωση έως 15%
- να µην περιέχει αµµωνία και επικίνδυνες ουσίες όπως αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, ελεύθερη
φορµαλδεΰδη, βαρέα µέταλλα ή ακυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις.
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Οικολογικό πλαστικό χρώµα Α ποιότητας.
Οικολογικό πλαστικό χρώµα υψηλής ποιότητας.
- να προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα
- αντοχή στο πλύσιµο
- αραίωση έως 15%
Οικολογικό πλαστικό χρώµα υψηλής ποιότητας για εσωτερική τοιχοποιία. Φιλικό στο χρήστη και το
περιβάλλον και να είναι πιστοποιηµένο. Να δουλεύεται εύκολα, να απλώνει οµοιόµορφα. Να µη περιέχει
επικίνδυνες χηµικές ουσίες και να είναι σχεδόν άοσµο.

100% Ακρυλικό χρώµα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση.
Ακρυλικό διακοσµητικό χρώµα προστασίας εξωτερικών τοίχων, µε µεγάλη αντοχή και διάρκεια.
Να έχει ισχυρή πρόσφυση και προτείνεται για εφαρµογή σε επιφάνειες από ξύλο, γυψοσανίδα, τσιµέντο,
τούβλο ή σοβά. Να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στα αλκάλια, στην UV ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές
συνθήκες διατηρώντας τις αποχρώσεις και τη λευκότητα του αναλλοίωτες στο χρόνο.
Να σχηµατίζει σκληρό αδιάβροχο δίκτυο υψηλού πάχους, συνοχής και διαπνοής µε αποτέλεσµα να
προστατεύει τις προσόψεις και τις επιφάνειες από βρωµιές, λεκέδες, χηµικούς ρύπους, υγρασία και µούχλα
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

100% Ακρυλικό αστάρι νερού.
∆ιαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική κυρίως αλλά και για εξωτερική χρήση.
Εφαρµόζεται σε νέες κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες ή βαµµένες µε σταθερό υπόβαθρο, όπως
τοίχοι, σοβάδες, τσιµεντοσανίδες. Είναι σχεδόν άοσµο, µειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ενώ
παράλληλα ενισχύει την πρόσφυση µεταξύ επιφάνειας και τελικού προϊόντος. Επιπλέον, αυξάνει την
απόδοση και την αντοχή του τελικού επιχρίσµατος.

Ριπολίνη νερού οικολογική.
Οικολογική Ακρυλική Ριπολίνη Πολυουρεθάνης κατάλληλη για εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπως
ντουλάπια, πόρτες, παράθυρα, καθώς και για το βάψιµο τοίχων.
Να είναι πιστοποιηµένη, να είναι φιλική προς τον χρήστη και έχει πολύ ήπια οσµή. Να προσφέρει ένα θαυµάσιο
λείο και ανθεκτικό φινίρισµα. Άψογο φινίρισµα και υφή, να µη κιτρινίζει, να έχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή
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4. Περιεχόµενο Προσφοράς- Τόπος & Χρόνος Υποβολής

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία
και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του
προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις :

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για τις τεχνικές εργασίες:
« ΒΑΨΙΜΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ Α.Ε»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
CLLD/LEADER 2014-2020

ΠΡΟΣ:
∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
Προβατώνας 68003

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία»

Ο κύριος σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
σφραγισµένους επιµέρους φακέλους («Υποφακέλους»).
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Ι Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :
α)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
του προσφέροντα ότι:
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων
έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την
ευθύνη αµοιβών, ασφάλισης , έκδοση οικοδοµικής άδειας µικρής κλίµακας που τυχόν θα
απαιτηθούν κλπ.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
του προσφέροντα ότι:
• ∆εν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς.
• ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
• ∆εν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας.
• Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

•

γ) ∆ικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του προσφέροντα :
Προφίλ Αναδόχου

δ) Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε
εκπρόσωπό του.
Σε περίπτωση Ένωσης / Σύµπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται για κάθε µέλος.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται µε διάταξη
νόµου από την προσκόµισή τους.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόµισή τους, θα πρέπει να υποβάλει
Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου που τεκµηριώνουν την
εξαίρεση αυτή.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωµένα.
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II) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει µε ποινή αποκλεισµού την τεχνική περιγραφή
υλοποίησης της τεχνικής εργασίας-υπηρεσίας
III) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει µε ποινή αποκλεισµού την υπογεγραµµένη
οικονοµική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκµηριώνεται και να βασίζεται
στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς.

Αναλυτικά το αντικείµενο της προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει:

Α/Α

1

2

3

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εσωτερικά πλαστικά
επί τοίχου
Εξωτερικά πλαστικά
επί τοίχου
Συντήρηση ξύλινων
κιγκλιδωµάτων

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

µ2

1.072,02

µ2

287,87

µµ

27,00

µµ

29,00

µ2

94,21

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

Βερνικοχρωµατισµός
4

ξυλινών
κουρτινόξυλων
Βερνικοχρωµατισµός

5

ξυλινών εσωτερικών
θυρών-παραθύρων

ΣΥΝΟΛΟ

Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο µέχρι την 27/08/2018 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 14.00 µ.µ στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα 68003.
Φάκελοι που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα αποκλείονται από την διαδικασία
αξιολόγησης.
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Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία της ταχυδροµικής αποστολής δεν λαµβάνεται υπόψη.
5. Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα(1) µήνα τουλάχιστον από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. Στις προσφορές που θα
κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους.
6 Κριτήρια αναθέσεως:
Απευθείας ανάθεση µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών.
Ανώτατο ποσό προσφοράς :
Ανώτερο ποσό της προφοράς ορίζεται το ποσό των 8.178,56€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
7. Ανάδειξη Αναδόχου- Υπογραφή Σύµβασης
Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από τεχνική- οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε τον όρο τήρησης των τεχνικών
προδιαγραφών(τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές υλικών)
Β. Ο ανάδοχος θα συνάψει σύµβαση έργου µε την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
Γ. Ο υποψήφιος καλείται µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης του αποτελέσµατος να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας όποιο σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από
την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
∆. Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρήσει σε συµβατοποίηση του εν
λόγω έργου σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυµα στην πορεία υλοποίησης του Τοπικού
Προγράµµατος CLLD Leader 2014-2020.

Για την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
∆ουνάκης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Ε∆Π- ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε
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