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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Υ.Σ.Μ.Α. σας ανακοινώνει, ότι θα προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, στην επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση
κατασκευών αλουμινίου & λοιπών υλικών»
CPV: 14721000-1
Κριτήριο ανάθεσης

της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το αντικείμενο της ανάθεσης περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική
Περιγραφή/Τεχνικές Προδιαγραφές της Υ.Σ.Μ.Α. (Παράρτημα Ι).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος,
ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5,241,94 € και ΦΠΑ 24%: 1.258,06 €), και θα βαρύνει τις
πιστώσεις της Πράξης «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»
κωδικό MIS 5002192 ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.: 2017ΣΕ11410002 της ΣΑΕ 1141

με
που

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους

στο

πλαίσιο

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Υ.Σ.Μ.Α. στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της
σύμβασης της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) θα είναι σύμφωνο με την Οικονομική
Προσφορά του.
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά
την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας, σύμφωνα με την Πρόσκληση/Τεχνική
Περιγραφή της Υ.Σ.Μ.Α. και την Προσφορά του Αναδόχου.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,
β) τιμολόγιο του Αναδόχου,
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υ.Σ.Μ.Α.

Η καθαρή συμβατική αξία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και σε κρατήσεις υπέρ
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και Α.Ε.Π.Π.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
(Ταχ. Διεύθυνσή: Πολυγνώτου 10, Τ.Κ. 105 55 Αθήνα)
Προσφορά
του………………. (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας οικονομικού φορέα)
για την:
«Προμήθεια και εγκατάσταση κατασκευών αλουμινίου & λοιπών υλικών»
Με Αναθέτουσα Αρχή την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφοράς 30/05/2022 και ώρα 14.00
Η προσφορά υποβάλλεται με τους εξής τρόπους:
α) είτε ταχυδρομικά προς τα γραφεία της υπηρεσίας μας, Πολυγνώτου 10, Πλάκα,
105 55 Αθήνα
β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρείται εκπρόθεσμη και
δεν παραλαμβάνεται.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει να περιέχει:
Α. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:
Α.1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην
οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του:
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Δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν από τους
παρακάτω λόγους ,που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).
-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
-ενεργητική δωροδοκία,
-απάτη εις βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,
-τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας,
-παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Α.2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
Α.3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ.
Α.4. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. του ως άνω Επιμελητηρίου.
Α.5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
Η «Προμήθεια και εγκατάσταση κατασκευών αλουμινίου & λοιπών υλικών» θα είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»:
Περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά,
η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της παρούσας και
υπογράφεται από τον προσφέροντα.
Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα θα αφορά προσφορά για το σύνολο της
προμήθειας και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των
ζητούμενων υπηρεσιών/ εργασιών.
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν: το κέρδος του προσφέροντος, τις τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή
τελικές τιμές προ ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
Η Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α

Βασιλική Ελευθερίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προμήθειας και εγκατάστασης κατασκευών αλουμινίου & λοιπών υλικών
Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κάτοψη του χώρου γραφείων και αποθήκης/χώρου
διαλείμματος σε εργοταξιακό οικίσκο ΒΑ των Προπυλαίων, συνολικού εμβαδού 40 τμ (17
και 23 τμ αντιστοίχως) για την αναδιάταξη/τροποίηση του απαιτούνται τα ακόλουθα υλικά:
Κατασκευές αλουμινίου
1.

Σταθερό κούφωμα & συρόμενη πόρτα αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένα, με
διπλούς υαλοπίνακες (ΤΜΧ 1)

2.

Ειδικό τεμάχιο αλουμινίου για την τροποποίηση/προσαρμογή των υφιστάμενων
κουφωμάτων (ΤΜΧ 10)

Λοιπά υλικά
1.

Γυψοσανίδα πάχους 12.5 χιλιοστών με σκελετό (34 ΤΜ)

2.

Ορυκτοβάμβακας πάχους 5 εκατοστών (34 ΤΜ)

Η εγκατάσταση των παραπάνω υλικών αφορά στις ακόλουθες εργασίες:


αποξήλωση του ανατολικού τμήματος (επιφάνειας 13.5 τμ) του διαχωριστικού
πάνελ πολυουρεθάνης και μετακίνησή του (προς νότο) κατά 0.95 μ



επένδυση (με γυψοσανίδα πάχους 12.5 χιλιοστών και ορυκτοβάμβακα 5 εκατοστών)
& βαφή (σε συγκεκριμένο RAL) του συνόλου του διαχωριστικού πάνελ, παλαιού
δυτικού και νέου ανατολικού (επιφάνειας 34 τμ)



εγκατάσταση νέου διαχωριστικού πάνελ (μήκους 3.5 μ), με σταθερό κούφωμα &
συρόμενη πόρτα αλουμινίου (για τον διαχωρισμό των θέσεων εργασίας στο χώρο
των γραφείων), ηλεκτροστατικά βαμμένα και με διπλούς υαλοπίνακες



τροποποίηση/προσαρμογή με ειδικά τεμάχια (βάσει της νέας διάταξης των χώρων),
των υφιστάμενων κουφωμάτων αλουμινίου



στεγανοποίηση της οροφής (κατά μήκος των νέων πάνελ), με ελαστομερή
μεμβράνη
Σημειώνεται ότι:



Διατίθενται στην Υπηρεσία αναλυτικά σχέδια των υπό προμήθεια κατασκευών
αλουμινίου



Οι εργασίες εγκατάστασης των κατασκευών αλουμινίου & των λοιπών υλικών θα
εκτελούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας των εργοταξίων (7:00-15:00)
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Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, η Υπηρεσία θα μεριμνήσει για την
απομάκρυνση/μετακίνηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού (εξοπλισμού γραφείου &
κλιματιστικών μονάδων)



Οι ηλεκτρολογικές εργασίες (αποξήλωση υφιστάμενων γραμμών ή εγκατάσταση
νέων) που απαιτούνται στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών, θα εκτελεστούν από
το Τεχνικό Γραφείο & Συνεργείο Η/Μ Υποστήριξης της Υπηρεσίας



Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό &
τον λοιπό απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών



Η μεταφορά (στον χώρο εργασίας) των υλικών & του εξοπλισμού του Αναδόχου θα
γίνει με την συνδρομή του εξοπλισμού εργοταξίου (γερανό Αναβατορίου &
περονοφόρο μηχάνημα) της Υπηρεσίας



Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
εργαζομένων του και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών
μέτρων ασφαλείας καθώς και η τήρηση των σχετικών κανονισμών, τόσο για την
εκτέλεση των εργασιών όσο και για τον περιορισμό εξάπλωσης του Covid-19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυμία:
…………………………..
Διεύθυνση: ……………………………
Τηλέφωνο: ……………………………
Fax:
……………………………
Email:
……………………………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Πράξη: «……………………………………………….»

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

3

4

1

Σταθερό κούφωμα &
συρόμενη πόρτα
αλουμινίου,
ηλεκτροστατικά βαμμένα,
με διπλούς υαλοπίνακες

2

Τεμάχιο

1

2

Ειδικό τεμάχιο αλουμινίου
για την
τροποποίηση/προσαρμογή
των υφιστάμενων
κουφωμάτων

Τεμάχιο

10

3

Γυψοσανίδα πάχους 12.5
χιλιοστώνμε σκελετό

Τετραγωνικά
Μέτρα

34

4

Ορυκτοβάμβακας πάχους 5
εκατοστών

Τετραγωνικά
Μέτρα

34

5

Εργασίες εγκατάστασης
κατασκευών αλουμινίου

Υπηρεσίες

1

5

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

%

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

6=4X5

7

8=6X7

9=6+8

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(αριθμητικώς)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ολογράφως)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή
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