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Το έργο είναι ενταγµένο στο
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Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 (ΕΣΠΑ) και
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης).

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝ/ΦΟΥ «Κεντρικόν» ΣΕ
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ,
Ν. ΣΕΡΡΩΝ
H ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
διακηρύσσει
την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την προµήθεια επίπλων,
εξοπλισµό σκηνής και οπτικοακουστικού εξοπλισµού για τον πρώην
κινηµατογράφο «Κεντρικόν» ∆ήµου Ηράκλειας του Ν. Σερρών,
µε το σύστηµα της χαµηλότερης προσφοράς:
Ο ∆ιαγωνισµός αφορά στην προµήθεια εξοπλισµού 3 «πακέτων» (Α, Β, Γ ) τα οποία
αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήµατος Α', που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ : Προϋπολογισµού 72.100 € + ΦΠΑ = 88.683,00
B) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ : Προϋπολογισµού
16.500 € + ΦΠΑ =20.295,00
Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
Προϋπολογισµού 81.286 € + ΦΠΑ = 99.981,78
(ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α΄ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
α) το Π.∆. υπ΄ αριθµ. 118/10-7-2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους
και καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την
ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και µε κριτήριο ανάθεσης
τις χαµηλότερες από οικονοµικής άποψη προσφορές
Κατάθεση δείγµατος από προµηθευτή: ΟΧΙ
(όπως αναγράφεται στο Παράρτηµα Β)
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1.

Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
2.

Του Π.∆. υπ΄αριθµ. 118/10-7-2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»

3.

Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ‘’Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

συναφών θεµάτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.

Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ‘’Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις’’.
5.

Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25.

6.

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) άρθρο 4.

7.

Του N 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» .
8.

Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.

3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009) και συµπληρωµατικά την υπ’ αριθµ. 11/28-6-2010
Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ∆.
9.

10.Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010):Ενίσχυση της διαφάνειας µε την

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
10.

11.Της

υπ΄αριθµ.

Π1/4089

Απόφασης

του

Υπουργού

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2489/Β/4-11-2011).
11.

Την µε αρ. πρωτ. 7392/12-10-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανακαίνηση

και µετατροπή του πρώην κιν/φου ΄΄Κεντρικόν΄΄ σε θέατρο και πολυχώρο πολιτιστικών
εκδηλώσεων , ∆ήµου Ηράκλειας» µε κωδικό MIS 296138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Μακεδονία – Θράκη».
12.

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» µε

συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους. Το ενάριθµο του έργου είναι
2010ΕΠ00880065 της ΣΑ ΕΠ 0088.
13.

Τις αποφάσεις 104/27-4-2010 και 51/31-5-2010 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Ηράκλειας και του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Σερρών, αντιστοίχως, µε τις οποίες
εγκρίθηκε το σχέδιο προγραµµατικής Σύµβασης και η υπογραφή της.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
προσφορά σε ΕΥΡΩ, προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης

διακοσίων οκτώ

χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών
(208.959,78 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια εξοπλισµού
για τον πρώην κιν/φο «Κεντρικό» στην Ηράκλεια Σερρών του Παραρτήµατος Α΄ της
παρούσης.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες προσφορές, ενώπιον της
αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία συνεστήθη µε την µε αριθµό
324206/3574 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Σερρών, για την
προµήθεια των ειδών που είναι χωρισµένα σε τρία πακέτα και αναφέρονται στο
Παράρτηµα Α΄ και κατόπιν κανονικής προθεσµίας τουλάχιστον 30 ηµερών από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων και στον ελληνικό τύπο για δηµοσίευση στις Εφηµερίδες.
Ηµεροµηνία
αποστολής
για δηµοσίευση
στην
Εφηµερίδα της Ε.Ε.

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
στον Ηµερήσιο
Τύπο

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης στο
Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΦΕΚ)

Προϋπολογισθείσα
∆απάνη
Σε ΕΥΡΩ συµπ.
ΦΠΑ

208.959,78 €

∆εν απαιτείται
1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού

1.1. Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι η ∆/νση Τεχνικών έργων της ΠΕ
Σερρών.
1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι:
Τέρµα Οµονοίας στη Σέρρες στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών έργων της ΠΕ
Σερρών.
1.3. Ο ∆ιαγωνισµός αφορά την προµήθεια επίπλων (πακέτο Α), εξοπλισµού
σκηνής (πακέτο Β) και τον ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό εξοπλισµό (πακέτο Γ) για
τον πρώην κινηµατογράφο «Κεντρικόν» ∆ήµου Ηράκλειας του Ν. Σερρών:
Καρέκλες φουαγιέ, τραπεζάκια φουαγιέ, πολυθρόνες αίθουσας θεατών, Καρέκλες
στα καµαρίνια, αυλαία καθώς και όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός για την προβολή
κινηµατογράφου τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του
Παραρτήµατος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
1.4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
«πακέτα», για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως
αυτό περιγράφεται µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α΄. Απόρριψη ενός ή
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περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της
προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη
τιµή για το σύνολο του προϋπολογισµού του κάθε

«πακέτου». Εναλλακτικές

προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που
υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπ' όψη. Οι προσφέροντες θα αξιολογηθούν για το
σύνολο της επιµέρους προσφοράς τους σε κάθε πακέτο.
1.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και
συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
1.6. Το αντικείµενο της ∆ιακήρυξης και των συµβάσεων που θα προκύψουν εξ
αυτής δεν θα αλλοιωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της.
2. Προθεσµία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ∆ιευκρινίσεων
2.1. Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, που αποτελούν
αναπόσπαστα µέρη αυτής, διατίθεται από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Σερρών (Τέρµα Οµονοίας 62125 Σέρρες).Πληροφορίες κ. Μέλλιου ∆ήµητρα κατά
τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες (τηλ.2321355105), και κ. Πασχάλη Ρακιτζή
(τηλ.2321355112). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της
Προκήρυξης (∆ιακήρυξη, Προδιαγραφές, Σχέδια χώρου Κιν/φου), µέχρι και επτά
(7) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, από τα
γραφεία της Αναθέτουσας.
2.2 ∆ιευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τους όρους της
παρούσας δίδονται από την αρµόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές γραπτώς διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές
πληροφορίες, µέχρι και την δωδέκατη (12η) ηµέρα πριν από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών, αυτές παρέχονται γραπτώς το αργότερο
έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι διευκρινίσεις ή
συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες
µετά τη λήψη σχετικής αίτησης. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται
απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση
που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8)
ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15
παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ
της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από
τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες,
αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης
δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 Π.∆.118/2007.
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3. Ορισµοί:
3.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισµοί για
τους εξής
όρους:
•

«Αναθέτουσα Αρχή»: ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Σερρών

•

«Ενδιαφερόµενος» : Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο που προτίθεται να
λάβει µέρος στη διαδικασία.

•

«Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προµηθευτών
που υποβάλλει προσφορά.

•

«Επιτροπή

∆ιαγωνισµού»

ή

«Επιτροπή

Αξιολόγησης

των

Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού»: Η Επιτροπή που συνεστήθη
δυνάµει της µε αριθµό 324206/3574 απόφασης της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Σερρών για την διεξαγωγή του διαγωνισµού, την αξιολόγηση
και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύµβασης
προµήθειας.
•

«Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η
σύµβαση προµηθειών της παρούσας, µέσω σύµβασης που θα καταρτιστεί
και θα υπογραφεί, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος και βάσει του
σχεδίου σύµβασης του Παραρτήµατος ∆΄ της παρούσας.

•

«Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν
παραρτήµατα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους
και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισµός.

•

«Προσφορά»: Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει τις ενδείξεις που αναγράφονται
παρακάτω στην παρ. 5 της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά που θα
υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, θα
περιλαµβάνει τρεις υποφακέλους και πιο συγκεκριµένα α) κυρίως φάκελο
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, β) τον Υποφάκελο µε την ένδειξη ‘’Τεχνική
Προσφορά’’ και γ) τον Υποφάκελο µε την ένδειξη ’’Οικονοµική Προσφορά’’.

•

«Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή
σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού
Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς
εξουσιοδοτηθέντα

προς

τούτο

εκπρόσωπο

(σε

αυτήν

την

περίπτωση

προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).
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4. Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
4.1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 1/10/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 π.µ.,
στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Τέρµα Oµονοίας στην Σέρρες
στον 2ο όροφο.
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:00 π.µ και ώρα λήξης 10:00 π.µ.
4.2. Αρµόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: κα ∆ήµητρα Μέλλιου. Τηλ.:
2321355105
5. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών
5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο
εκπρόσωπό τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
5.2. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου
Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το
διαγωνιζόµενο.
5.3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) µε
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
5.4. Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για
οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας (περιλαµβανοµένων προβληµάτων
από τη διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη
εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.
5.5. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
5.6. Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική
προσφορά) υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε
ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα
συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που
µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά
προτίµηση στην Αγγλική.
5.7. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και για ποιο πακέτο Α ή Β ή Γ µε τον πλήρη τίτλο του
κάθε πακέτου όπως αυτός αναγράφεται στη σελ.2 (Μπορεί να προσφέρει
και για τα δύο πακέτα αλλά σε ξεχωριστούς φακέλους)
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•

Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια
(∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, 2ος όροφος, Τέρµα Οµονοίας,
Σέρρες.)

•

Ο αριθµός της διακήρυξης.

•

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

•

Τα στοιχεία του αποστολέα.

•

Με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ».

5.8. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς και
σφραγισµένους υποφακέλους: τον Υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,
τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και τον Υποφάκελο της Οικονοµικής
Προσφοράς. Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντος) και τον τίτλο
αντιστοίχως:

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
5.9. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5.10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση,
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα,
το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον
έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της
οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (Prospectus,
φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.τ.λ.) θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το
πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών η
προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το
περιεχόµενου του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα
ανωτέρω (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές φύλλα 33-55, κ.ο.κ.).
5.11. Ο διαγωνισµός αφορά στην «προµήθεια εξοπλισµού για τον πρώην
κινηµατογράφο «Κεντρικόν» ∆ήµου Ηράκλειας του Ν. Σερρών και συγκεκριµένα
τριών (3) πακέτων ειδών.
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική
όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτά αναφέρονται στη
παράγραφο 1.4 της παρούσας και όπως αυτή περιγράφεται µονοσήµαντα στα
Παραρτήµατα Α΄ και Β΄ της παρούσας διακήρυξης.
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Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόµατα την
απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου» της συγκεκριµένης
προσφοράς. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του
προϋπολογισµού του κάθε «πακέτου».
5.12. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, παρουσία των υποψηφίων ή
των νοµίµων εκπροσώπων τους, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 19 παρ.
3 του Π.∆. 118/2007.
5.13. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής τους την ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.
5.14. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και παραδίδονται
µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό προς
φύλαξη.
5.15. Όσοι δικαιούνται λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που
υποβλήθηκαν
νόµιµα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
5.16. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές σύµφωνα µε την παρ. 2α. του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007, θα
αποσφραγισθούν κατά ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί ύστερα από ειδική
πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν.
5.17. Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως τις διοικητικές
προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης για τις
διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχουν απορριφθεί
οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται µε την προσφορά τους ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω
όρους.
5.18. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
5.19. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι
(120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού.
5.20.

Προσφορά

που

ορίζει

χρόνο

µικρότερης

αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ισχύος

του

παραπάνω

5.21. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό από κάθε ενδιαφερόµενο ισοδυναµεί µε το ότι
ο ίδιος έχει πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου και του χώρου, έχει επισκεφθεί
τον χώρο και τον τόπο του έργου, και δεσµεύεται να προµηθεύσει τα αγαθά της
προσφοράς του και να εκτελέσει τις εργασίες που στην προσφορά του έχει
δεσµευθεί να εκτελέσει.
6. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής.
6.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
(α) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, Ενώσεις, ή Συνεταιρισµοί αυτών, αναγνωρισµένοι
προµηθευτές ή αναγνωρισµένοι αντιπρόσωποι του δηµοπρατούµενου
αντικειµένου, έµποροι και κατασκευαστές των αντικειµένων του διαγωνισµού, που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες
που θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στην διεθνή συµφωνία περί δηµοσίων
συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και
των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT),
σύµφωνα µε τα άρθρα 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ,
ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες.
(β) Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να
ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 118/2007.
6.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες
τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
6.3. ∆εν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν
συµβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισµός τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού
∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε
αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή ή
λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η
αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε
τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες
κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την
Αναθέτουσα Αρχή, ανά περίπτωση.
(δ) Όσοι:
(i) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε κατάσταση ανάλογη
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
(ii) Έχει σε βάρος τους κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
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αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
τους.
(iii) Έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία
διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή.
(iv) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατικής τους ιδιότητα, που
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
(v) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
(vi) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωµή
φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους
όσο και του ελληνικού δικαίου.
(vii) Είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήµατα:
(i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
(ii) ∆ωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.
(v) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία.
6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών)
που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς σύµβασης Εργασίας
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες
εφ’ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής
της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος
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Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε
από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον
µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

7. Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής.
7.1.

Ο

Υποφάκελος

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής

περιέχει

επί

ποινή

αποκλεισµού τα
εξής δικαιολογητικά:
7.1.1

Πιστοποιητικό

στο

Εγγραφής

οικείο

επαγγελµατικό,

βιοµηχανικό,

βιοτεχνικό ή εµπορικό επιµελητήριο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
7.1.2 Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ
α.τουΠ.∆.118/2007, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος E΄ της
διακήρυξης.
7.1.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία:
(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.
(ii) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:
α) ∆εν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε
τα παρακάτω αδικήµατα:
•

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

∆ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997(21)

και

στο

Άρθρο

3

παράγραφος

1

της

κοινής

δράσης

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
•

Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

•

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1
της

Οδηγίας

91/308/EOK

του

Συµβουλίου,

για

την

πρόληψη

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
•

Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και
δόλια χρεοκοπία.

β) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.∆.
60/2007).

∆εν

έχει

διαπράξει

σοβαρό

επαγγελµατικό

παράπτωµα

που

αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή
(άρθρο 43 παρ 2 δ του Π∆ 60/2007).
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γ) ∆εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οι εργασίες της επιχειρήσεως τους έχουν
ανασταλεί και δεν τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόµοια διαδικασία.
δ) ∆εν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συµβιβασµού µε τους
πιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες παρόµοιες διαδικασίες.
ε) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους
στ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωµή των
φόρων και των τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/της χώρας
εγκατάστασής τους.
ζ) ∆εν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη.
iii) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Π.∆. 60/2007 και του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007.
7.1.4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
7.1.5. ∆ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.
7.1.6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των
υπό προµήθεια ειδών.
7.1.7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από κάποια Ελληνική
∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα ή ΟΤΑ γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισµός τους είναι εν
ισχύ.
7.1.8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς για
προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την
επαγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού
παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε
οποιοδήποτε τρόπο.
7.1.9. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις (7.1.7 & 7.1.8) σε χώρες
εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7.2. Για την τεκµηρίωση της φερεγγυότητας, της επαγγελµατικής δραστηριότητας,
της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κατάστασης του προσφέροντος (βλ. παρ.
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6.6 του παρόντος) καθώς και τις τεχνικές του δυνατότητές (βλ. παρ. 6.5 του
παρόντος) στον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής θα πρέπει να περιέχεται:
α. Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β. Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια της επιχείρησης.
γ. Ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, εφόσον
συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι που δικαιολογούν την λήψη υπόψη του στοιχείου
αυτού και στην έκταση που απαιτείται, ενόψει της φύσης των προϊόντων τα οποία
αποτελούν αντικείµενο του
συγκεκριµένου διαγωνισµού.
δ. Η παραγωγική − εµπορική δυνατότητα της επιχείρησης.
7.3. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, πρέπει να ισχύουν για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην Ένωση.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού.

8. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς
8.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως της
προσφοράς τα ακόλουθα:
8.1.1 Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη
από επίσηµα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους.
Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του
προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να
διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη
δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους.
Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος.
γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο
χαρακτηρισµός «κατασκευής του εργοστασίου µας».
8.1.2 Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό
προϊόν, υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη του νοµίµου εκπροσώπου της
επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη
µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την
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εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
8.1.3 Υπεύθυνη δήλωση του

προµηθευτή για

ύπαρξη και παροχή

ανταλλακτικών για µία πενταετία καθώς και δήλωση µε την οποία θα εγγυάται για
δύο (2) τουλάχιστον έτη ή όπως αναλυτικά ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές –
ειδικούς όρους του Παραρτήµατος Β’, από την οριστική παραλαβή του την καλή
λειτουργία του υπό προµήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που
δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση των οργάνων.
8.1.4 Στην τεχνική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού κατατίθενται βιβλία οδηγοί ή CD (prospectus) τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσηςλειτουργίας των προσφεροµένων ειδών κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα ή
στην Αγγλική. Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει την
υποχρέωση κατά την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα.
8.2. Στην τεχνική και οικονοµική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού η αρίθµηση
και οι ονοµασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις
προδιαγραφές της διακήρυξης.
8.3 Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος
µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον
συνηµµένο πίνακα.
8.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενηµέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα
του υποδειχθεί από τον ∆ήµο Ηράκλειας του Ν. Σερρών.
8.5 Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να
φέρει το σήµα CE ή ισοδύναµο όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές
καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συµµόρφωσης CE ή
ισοδύναµο.
8.6 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ
τους είτε µε αυτή της οικονοµικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο
απόρριψης της προσφοράς.

16

9. Εγγυήσεις
9.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό.
9.2 Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση.
9.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος

για

ποσό

που

θα

καλύπτει

το

5%

της

συνολικής

προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφεροµένων ειδών, µε Φ.Π.Α.
- Για το ΠΑΚΕΤΟ Α η εγγύηση συµµετοχής είναι 4.435,00 ευρώ,
- Για το ΠΑΚΕΤΟ Β η εγγύηση συµµετοχής είναι 1.015,00 ευρώ,
- Για το ΠΑΚΕΤΟ Γ η εγγύηση συµµετοχής είναι 5.000,00 ευρώ,
- Για τα ΠΑΚΕΤΑ Α+Β+Γ δηλ. συµµετοχή για το σύνολο του διαγωνισµού, η
εγγύηση συµµετοχής είναι

10.450,00 ευρώ, και παροµοίως αθροιστικά τα

ανωτέρω ποσά για οποιοδήποτε συνδυασµό των πακέτων.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του
χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύµφωνη, επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα του
παραρτήµατος Ε΄ (1). Άρθρο 25 του Π.∆ 118/2007
9.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι
υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να σύµφωνη, επί ποινή απόρριψης της
προσφοράς, µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε΄ (2).
9.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2,5% επί του συµβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και
για δύο τουλάχιστον έτη και σύµφωνη µε το αντίστοιχο συνηµµένο υπόδειγµα στο
Παράρτηµα Ε΄(3).
9.6 Εγγύηση προκαταβολής, µε την υπογραφή της σύµβασης χορηγείται στον
Προµηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό 40% της συνολικής συµβατικής αξίας,
χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το
ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε βάσει των διατάξεων του Ν.2362/95 άρθρο
84 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης.

Συνηµµένο υπόδειγµα

υπάρχει στο παραρτήµα Ε΄ (4) της διακήρυξης.
9.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007.
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10. Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς.
10.1 Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισµού, να είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος
ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης.
10.2 Με την προσφορά η τιµή, του προς προµήθεια υλικού δίνεται για το «πακέτο».
Εκτός του «πακέτου» δεν µπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή και περισσότερα
είδη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος
µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων στους τόπους προορισµούς του
Παραρτήµατος Γ΄ – «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων µε Τόπους
Παράδοσης» Τα οποιαδήποτε προσφερόµενα είδη, παρελκόµενα ή ανταλλακτικά
που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιµή,
αλλά περιλαµβάνονται σ ΄ αυτή. Η τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη
σύγκριση των προσφορών.
10.3 Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις
περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και
στην τιµολόγηση.
10.4 Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών που αναφέρονται στα έντυπα
της οικονοµικής προσφοράς υπερισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως, οι
υπόλοιπες δε διορθώνονται σύµφωνα µε αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την
τιµή µονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο.
10.5 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
µικρότερο του πέντε.
10.6 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
10.7 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ
σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10.8 Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Υπηρεσίας
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
10.9 Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια πακέτου εποµένως η τιµή θα δίνεται
υποχρεωτικά για το πλήρες πακέτο στο σύνολο του.
11.10 Η υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου
Οικονοµικής Προσφοράς» του Παραρτήµατος ΣΤ΄ της παρούσης.
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11. Αξιολόγηση Προσφορών – ∆ιαδικασία Κατακύρωσης.
11.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού για τα αντίστοιχα πακέτα Α, Β, Γ, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
όσον αφορά το τεχνικό µέρος και µε κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά όσον
αφορά το οικονοµικό µέρος και την κατακύρωση.
11.2 ∆υνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για όλο το «πακέτο» ή για τη
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε µεµονωµένου «πακέτου» ξεχωριστά, όπως αυτό
περιγράφεται µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων
ειδών του «πακέτου» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου
του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη από οικονοµικής
άποψη προσφορά για κάθε ένα πακέτο του διαγωνισµού, δηλ. ξεχωριστά για
το Πακέτο Α, ξεχωριστά για το πακέτο Β, ξεχωριστά για το πακέτο Γ.
11.3 Η κατακύρωση θα γίνει τελικά, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής,
στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή ξεχωριστά για κάθε πακέτο, εκ των
προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης.
Στον ανοιχτό διαγωνισµό, ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη
τιµή εάν δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά
τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη
χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ ? εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση των παρ. 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8 του άρθρου 7 της παρούσας ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ.7.1.3

της παρούσας , εφόσον έχουν ζητηθεί από την

διακήρυξη, της παρ. 7.2 του άρθρου 2 του παρόντος των περιπτώσεων α., β., γ.,
τότε καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη,
εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη
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διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών
προϋποθέσεων όπως αυτά περιγράφονται και από το άρθρο 8α του Π.∆.118/2007.
11.4 Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης θα γίνει σύµφωνα µε το
άρθρο 20 του Π.∆.118/2007.
12. Ενστάσεις – Προσφυγές σύµφωνα µε το Π.∆.118/2007 άρθρο 15 καθώς
και Π.Ν.-ΦΕΚ237/5-12-2012 Κεφ. Β΄Παρ.6 άρθρου 3 (που τροποποιεί το άρθ.
25 του Ν.3614/07).
1. Αποφασίζον όργανο επί των ενστάσεων είναι η Προϊσταµένη Αρχή στην οποία
εισηγείται σχετικά η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού της ∆/νσης Τεχνικών έργων της
Π.Ε. Σερρών.
Συγκεκριµένα: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή
σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται
ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).Με την
ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών,
τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆ 118/2007, και όπως αυτά
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια
του διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: (1) Στον ανοικτό διαγωνισµό, µέσα στο
µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα
που διενεργεί τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική
απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την
συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του
διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε
γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή
του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση
µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε
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διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός
δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση,
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος
προµηθευτής

έλαβε

γνώση

της

σχετικής

πράξεως

ή

παραλείψεως

της

αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2)
ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον
όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον
αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 7 της
παρούσας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο
ενδιαφερόµενος

προµηθευτής

έλαβε

γνώση

της

ανωτέρω

κατακυρωτικής

απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό
όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο
σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από
τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της
σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την
αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.
5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆ 118/2007 να
υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο
αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και
2,του παρόντος άρθρου, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του
υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.)
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3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του
παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο
35 του ν.3377/2005 (Α ? 202)].
12.1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη
δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε
προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το
Ν.2854/2000.
13. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού.
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαµηλότερης από οικονοµικής
άποψης προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας.
Σύµφωνα µε την Π.Ν.-ΦΕΚ 237/5-12-2012, ο έλεγχος των δικαιολογητικών
γίνεται σε ενιαίο στάδιο µε την τεχνική αξιολόγηση του φακέλου και σε
ξεχωριστό ενιαίο στάδιο γίνεται η οικονοµική αξιολόγηση και η διαδικασία
κατακύρωσης.
Συγκεκριµένα: η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή,
εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες
θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Στον διαγωνισµό, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή
δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του
άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε
την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ ? εξής. Αν κανένας από τους
προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Επίσης όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση όπως
ρητά αναγράφεται στο άρθρο 7.1.3 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 14.1 του άρθρου 14 της
παρούσας και, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
Π.∆.118/2007, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του
µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του
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µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν
πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των
οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.∆.118/2007.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του
αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την
συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από
την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του
Π.∆. 118/2007 (ορισµός προτύπων) καθώς και η αξιολόγηση των προσφορών
γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του
αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.
13.2 Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα οποία δεν παρίστανται
εκπρόσωποι των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συµµετέχοντες
στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού.
13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και
αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
αποτέλεσµα της διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο,
δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά σε σχέση µε τα οποία υπεβλήθη η υπεύθυνη δήλωση που
προβλέπει στην παράγραφο 7.1.3 της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο
οικείο Άρθρο.
13.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει οριστικά τα αποτελέσµατα
του διαγωνισµού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία
επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι
δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.
13.5 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας,
αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση για υπογραφή της σύµβασης, εφόσον προηγουµένως έχει
κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους η απόφαση κατακύρωσης και έχουν
παρέλθει οι προθεσµίες για την άσκηση του δικαιώµατος προσωρινής προστασίας
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των διαγωνιζόµενων που ορίζονται στο Ν.3886/2010. Η ανακοίνωση περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το προς προµήθεια είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιµή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης
και της πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη
διακήρυξη.
στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
ζ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει
τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
13.6 Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
13.7 Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και
την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όµως ο
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται
πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο
χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
13.8 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η
ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε
αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό
προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να
γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής
παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
13.9 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αναθέτουσας
αρχής ύστερα από

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.
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14. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού
14.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος προµηθευτής στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση
παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν.2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά σε σχέση µε τα
οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η
σύµβαση συνάπτεται µε τον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο µε τις ίδιες
προϋποθέσεις.
14.1.1 Έλληνες πολίτες.
14.1.1.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας και
ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή.
14.1.1.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης
τελευταίου εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό,
αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης

πτώχευσης,

εκκαθάρισης,

αναγκαστικής

διαχείρισης,

πτωχευτικού

συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
14.1.1.3 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα
οποία να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω 14.1.1.2 και 14.1.1.3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά
πιστοποιητικά.
14.1.1.4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
14.1.2. Αλλοδαποί
14.1.2.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του
τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 14.1.1.1.
14.1.2.2. Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 14.1.1.2. ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 14.1.1.3 του παρόντος
άρθρου.
14.1.2.3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου
ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
14.1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
14.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (14.1.1,14.1.2)
14.1.3.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης της παρ.2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
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έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
14.1.3.3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού
µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της παρ. 14.1.1.1.
14.1.3.4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά
της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Αρχή, στο
µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο
διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών
περιορισµένης

ευθύνης

και

προσωπικών

εταιρειών

(Ο.Ε.

και

Ε.Ε.)

το

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου
της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.

14.1.4 Οι Συνεταιρισµοί:
14.1.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 14.1.1.1.
14.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 14.1.1.2 και 14.1.1.3 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης των
άρθρων 14.1.2.2., 14.1.2.3 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς.
14.1.4.3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
14.2 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
Ένωση.
14.3 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως
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άνω

αναφερόµενες

περιπτώσεις

του

παρόντος

άρθρου,

δύναται

να

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση,
δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ζητούµενες νοµικές
καταστάσεις.
14.4 Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού προβαίνει
στην αποσφράγιση του φακέλου των ως άνω δικαιολογητικών σε ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση.
14.5 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
λαµβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν αµέσως µετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών αποσφράγισής τους.
15. Όροι Σύµβασης- ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις
15.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή
15.1.1 Χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών εντός του χώρου του
πρώην Κιν/φου «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» στην Ηράκλεια Σερρών, ορίζονται οι τρεις (3)
µήνες, 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στον χρόνο
αυτό συνυπολογίζεται και η ‘‘θέση σε ΠΛΗΡΗ λειτουργία’’ εκάστου «πακέτου
ειδών».
15.1.2 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται ή να µετατίθεται
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆.118/2007.
15.1.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον οριζόµενο
στην παράγραφο 15.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15.1.4 Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρµόδια τριµελή επιτροπή παραλαβής
που θα οριστεί µετά από απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Σερρών,
µε βάση τα παρακάτω στοιχεία:
• τη σύµβαση
• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου
• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προµήθειας που κατακυρώθηκαν.
15.1.5 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30
ηµερών από την άφιξη των ειδών στους τόπους προορισµού του παραρτήµατος Γ
της παρούσης διακήρυξης.
15.1.5 Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή
εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
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15.2 Τρόπος Πληρωµής.
15.2.1 Η πληρωµή προς τον ανάδοχο θα γίνει αφού εγκριθεί το πρωτόκολλο
παραλαβής των ειδών από την ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής τους, µε την
προσκόµιση των ∆ελτίων Αποστολής, των Τιµολογίων και των παραστατικών των
κρατήσεων επί των ποσών των Τιµολογίων, συνοδευόµενα από την φορολογική
και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου. Με την υπογραφή της σύµβασης
χορηγείται στον Προµηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό 40% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής,
επιβαρυνόµενη µε το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε βάσει των διατάξεων
του Ν.2362/95 άρθρο 84 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης.
Συνηµµένο υπόδειγµα υπάρχει στο παραρτήµα Ε΄ (4) της διακήρυξης.

15.2.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής:
i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (εις τριπλούν που να
αναφέρεται η ένδειξη «Εξοφλήθηκε». Εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε» τότε απαιτείται εξοφλητική απόδειξη του αρχικού προµηθευτή).
ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.

iv. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ
π.χ. κινηµατογράφος
v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,
15.2.3 Η ευθύνη της προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής
στον φορέα θα γίνει από τον προµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα.
15.2.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον
Ανάδοχο. Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας
4% επί του καθαρού ποσού και 0,1% παρακράτηση επί του ποσού της σύµβασης
υπέρ της Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ.
16.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη

η σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη

διακήρυξη.
16.2 Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του προµηθευτή µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η
οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν.
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∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που
επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.
16.4 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
16.5 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
17. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο.
17.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύµβασης.
17.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια
σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο.
17.3 Το αντικείµενο της ∆ιακήρυξης και της Σύµβασης θα παραµείνει αναλλοίωτο
καθ΄ όλη τη διάρκεια της ισχύος τους.
18. ∆ηµοσιότητα .
Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο (δύο
οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, µία ηµερήσια τοπική) και στο
Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΦΕΚ. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί
σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και αποστέλλεται
και στο Εµπορικό Επιµελητήριο αλλά και στον ΕΟΜΜΕΧ.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας,
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
προµηθευτή που ανακηρύσσεται ανάδοχος, µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών. Σε περίπτωση περισσοτέρων αναδόχων η δαπάνη αυτή θα
καταµερίζεται αναλογικά.
19. Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Τρόπος Κοινοποίησης.
1. Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και των Συµβάσεων που θα
υπογραφούν είναι η Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους
διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) στον αριθµό που έχει δηλώσει
κάθε διαγωνιζόµενος.
20. Ισχύουσα νοµοθεσία.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και το
Π.∆.118/2007.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Είδη - Ποσότητες – Τιµές µονάδος
πακέτα Α & Β & Γ

ΠΑΚΕΤΟ Α

Α/Α
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Καρέκλες Φουαγιέ
Τραπεζάκια Φουαγιέ
Πολυθρόνες
Αίθουσας Θεατών
Καρέκλες στα
Καµαρίνια

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
8
4
300

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ/∆ΟΣ
80
60
235

ΚΟΣΤΟΣ
640,00
240,00
70.500,00

ΦΠΑ
147,20
55,20
16.215,00

12

60

720,00

165,60

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ - Πακέτο Α

72.100,00

16.583,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
787,20
295,20
86.715,00
885,60
88.683,00

ΠΑΚΕΤΟ Β

Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κύρια Αυλαία
Αυλαία βάθους

3
4

Κουίντες
Αέρια

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεµ.
Τεµ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

1
1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ/ΟΣ
8.000,00
5.500,00

8.000,00
5.500,00

1.840,00
1.265,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
9.840,00
6.765,00

Τεµ.
Τεµ.

4
2

500,00
500,00

2.000,00
1.000,00

460,00
230,00

2.460,00
1.230,00

ΣΥΝΟΛΟ Κατασκευών Σκηνής - Πακέτο Β
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β
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16.500,00

3.795,00

20.295,00

88.600,00

20.378,00

108.978,00

ΠΑΚΕΤΟ Γ

A/A

1
2

3
4
5
6

7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Κονσόλα Φωτισµού
Dimmers 6 X 3 KW
Προβολέας θεάτρου
συγκεντρωτικός profile
cool beam, 25-50o
Προβολέας profile
Προβολέας θεάτρου
Plano convex 1000W
Προβολέας θεάτρου
Fresnel
Προβολέας θεάτρου
παρακολούθησης
(follow spot)
Βάσεις ανάρτησης
φωτιστικών
Σχάρα Οροφής σκηνής
Σύνολο
Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ
Ηχείο δύο δρόµων
Ηχεία SUB
Ηχεία monitor
Ηχεία Surround
Κονσόλα ήχου 16
εισόδων
Ακουστικά ηχολήπτη
CD player - Recorder
Μικρόφωνο δυναµικό
Μικρόφωνο πυκνωτικό
Ασύρµατο µικρόφωνο
Βαθµίδα ενίσχυσης
ήχου
Rack µεταλλικό
Πολυκαλώδιο 24
ζευγών
Καλώδιο µεγαφώνων 2
ζευγών
Καλώδιο aναλογικού
ήχου 1 ζεύγους
∆ιάφορα αναλώσιµα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

1.250,00
600

1
5

1.250,00
3.000,00

ΤΕΜ
ΤΕΜ

390
520

6
4

2.340,00
2.080,00

ΤΕΜ

350

10

3.500,00

ΤΕΜ

300

4

1.200,00

ΤΕΜ

1.350,00

1

1.350,00

ΤΕΜ
ΤΕΜ

500
12.000,00

5
1

2.500,00
12.000,00
29.220,00

Μ.Μ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΤΕΜ
ΤΕΜ
TEM
TEM

1.750,00
1.410,00
565
300

2
2
2
8

3.500,00
2.820,00
1.130,00
2.400,00

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

1.240,00
102
840
99
200
220

1
1
1
2
2
2

1.240,00
102,00
840,00
198,00
400,00
440,00

ΤΕΜ

2.400,00

1

ΤΕΜ

400

1

2.400,00
0,00
400,00

m

15

50

750,00

m

2

200

400,00

0,9
510,00

100
1

90,00
510,00

m
ΤΕΜ
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ΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

29.220,00

1
2
3
4
5

1
2
3

4

5

6

7
8
9.

Σύνολο
Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΒΟΛΩΝ
Βιντεοπροβολέας
σταθερός
κινηµατογραφικών
προβολών
Ηλεκτροκίνητη οθόνη
προβολών
Blue Ray Disc (player)
Επεξεργαστής ήχου
DOLBY
Καλωδίωση
Συστήµατος προβολών
Σύνολο
∆. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΘΕΝΩΝ
ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Κανάλι διανοµής από
πλαστικό 200 Χ 60mm
Καλώδιο ΝΥΜ
3Χ1,5mm2
Καλώδιο ΝΥΜ
3Χ2,5mm2
Ηλεκτρικός πίνακας
διανοµής αίθουσας –
Dimmers 3 x 80 A
γενικός διακόπτης
Ηλεκτρικός πίνακας
φωτισµού σκηνής
τριφασικός 3 x 40 A
διακόπτης
Kaλώδιο παροχής
Κεντρικού πίνακα
Αίθουσας – Dimmers
5x16 Α
Καλώδιο παροχής
συσκευών Dimmers 5
x 6 A και Πίνακα
σκηνής
Πρίζες σούκο θηλυκές
σε κανάλι
Καραβοχελώνες 40W
µπλέ χρώµατος
Σύνολο

17.620,00

ΤΕΜ

13.000,00

1

13.000,00

ΤΕΜ
ΤΕΜ

5.000,00
400

1
1

5.000,00
400,00

ΤΕΜ

1.690,00

1

1.690,00

ΤΕΜ

910,00

1

910,00
21.000,00

m

22

110

2.420,00

m

3,5

200

700,00

m

4,8

800

3.840,00

TEM

2.500,00

1

2.500,00

TEM

650

1

650,00

m

45

50

2.250,00

m

18

50

900,00

ΤΕΜ

11

6

66,00

ΤΕΜ

20

6

120,00
13.446,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =
Φ.Π.Α 23%=

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ πακέτου Γ =

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ
πακέτων ∆ιαγωνισµού
ΦΠΑ 23%
Σύνολο ∆ιαγωνισµού
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17.620,00

21.000,00

13.446,00
81.286,00
18.695,78
99.981,78

169.886,00 €
39.073,78 €
208.959,78 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΩΝ

Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η πλήρης, έντεχνη και σύµφωνη µε τις
Προδιαγραφές, τους ισχύοντες Κανονισµούς και τους κανόνες της Τέχνης και της
Επιστήµης ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και συστηµάτων εξοπλισµού της
Αίθουσας του, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα συστήµατα:
ΠΑΚΕΤΟ Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
1. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΦΟΥΑΓΙΕ (ΤΕΜ. 8)
Κάθισµα κατάλληλο για αίθουσες αναµονής (φουαγιέ), µε µπράτσα. Ο σκελετός
της έδρας και της πλάτης κατασκευάζεται από ξύλο άριστης ποιότητας το οποίο
επενδύεται από αφρώδη πολυουρεθάνη η οποία επενδύεται από ύφασµα ή
δερµατίνη υψηλών προδιαγραφών, σε ποικιλία χρωµάτων. Το κάθισµα στηρίζεται
σε τέσσερα πόδια. Τα πόδια και τα µπράτσα είναι κατασκευασµένα από µασίφ
ξύλο οξιάς, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.
2. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΦΟΥΑΓΙΕ. (ΤΕΜ. 4)
Τραπεζάκι σαλονιού, διαστάσεων 50x50. Η επιφάνεια, η τραβέρσα και πόδια του
γραφείου θα είναι από µελαµίνη υψηλών προδιαγραφών, µε αντιγδαρτικές
ιδιότητες. Η επιλογή της απόχρωσης των επιφανειών θα γίνει κατόπιν επιλογής της
υπηρεσίας.
3.ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΙΝ/ΦΟΥ ΘΕΑΤΩΝ (ΤΕΜ. 300)
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το κάθισµα να αποτελείται από έδρα, πλάτη και πλαϊνό στήριξης (σκελετός) µε
µπράτσο. Μεταξύ δύο διαδοχικών καθισµάτων µπορεί να παρεµβάλλεται ένα
πλαϊνό στήριξης µε µπράτσο ή µπορούν να βρίσκονται σε συστοιχία πολλά
καθίσµατα µαζί ενώ στο τέλος κάθε σειρά να κλείνει µε ένα επιπλέον τελικό
πλαϊνό.
Το κάθισµα να είναι εύκολα αποσυναρµολογούµενο ώστε να µπορεί να αλλάζει η
πλάτη, η έδρα και τα µπράτσα χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα µέρη του.
Η έδρα να αναδιπλώνεται για την καλύτερη δυνατή εξοικονόµηση χώρου.
Πλάτη:
Να είναι κατασκευασµένη από βραδύκαυστη οµογενοποιηµένη αφρώδη
πολυουρεθάνη πυκνότητας > 50 kgr/m3 και πάχους τουλάχιστον 7cm µε
εσωτερικό µεταλλικό σκελετό ενισχυµένο µε ειδικά ελατήρια για καλύτερη άνεση
του χρήστη, τοποθετηµένη µέσα σε χυτοκαλουπωτό κέλυφος από
πολυπροπυλένιο (Copolimer Polypropylene) ώστε να προστατεύονται τα άκρα της
επένδυσης.
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Το πλαστικό µέρος της πλάτης να είναι και φέρον σκελετός του καθίσµατος, όπου
σε αυτόν στηρίζονται τα χαλύβδινα µέρη του σκελετού (κάθετα πόδια και
εσωτερικός µεταλλικός σκελετός της πλάτης) και όχι απλώς καλύπτρα πλαστική.
Έδρα:
Να είναι κατασκευασµένη από βραδύκαυστη οµογενοποιηµένη αφρώδη
πολυουρεθάνη πυκνότητας > 50 kgr/m3, πάχους τουλάχιστον 11cm και επενδύεται
αµφίπλευρα µε ύφασµα βραδυφλεγές αρίστης ποιότητας και ανάλογης αντοχής, µε
εσωτερικό µεταλλικό σκελετό ενισχυµένο µε ειδικά ελατήρια για καλύτερη άνεση
του χρήστη, τοποθετηµένη µέσα σε χυτοκαλουπωτό κέλυφος από
πολυπροπυλένιο (Copolimer Polypropylene) ώστε να προστατεύονται τα άκρα της
επένδυσης, και το ίδιο πλαστικό µέρος είναι φέρον σκελετός όπου εφαρµόζεται το
εσωτερικό µέρος δηλαδή όχι απλώς κάλυµα πλαστικό. Να είναι αυτόµατα
ανακλινόµενη βασισµένη σε ειδικό σύστηµα που λειτουργεί µε διπλό ελατήριο
τοποθετηµένο εσωτερικά σε ειδική υποδοχή στο πλαστικό µέρος της έδρας.
Σκελετός:
Το µεταλλικό πλαϊνό στήριξης (πόδι) του καθίσµατος να αποτελείται από κολώνα
οθρογωνικής µορφής διαστάσεων τουλάχιστον 80Χ40Χ2mm η οποία να καταλήγει
σε διαµορφωµένο πέλµα. Ο Τρόπος πάκτωσης να εξασφαλίζει εξαιρετική
σταθερότητα. Στο επάνω µέρος του να φέρει µπράτσο.
Πόδια:
Τα πόδια του καθίσµατος θα είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να µπορούν να
προσαρµοστούν σύµφωνα µε τις διαφορετικές κλίσεις της κάθε αίθουσας Ο τρόπος
πάκτωσης οφείλει να εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα. Το κάθισµα θα
πακτώνεται δια του πέλµατος στο πάτωµα µε ατσάλινες βίδες.
Μπράτσα:
Τα µπράτσα να είναι κατασκευασµένα από οµογενοποιηµένη πολυουρεθάνη, µε
εσωτερικό µεταλλικό σκελετό, και να εγγυούνται την µακρά χρήση χωρίς να
χρειάζονται συντήρηση.
Εναλλακτικά να δέχεται µπράτσο ξύλινο.
Εναλλακτικά να δέχεται µπράτσο µε ειδική θήκη για ποτήρι κατάλληλο για
κινηµατογράφους - θέατρα.
Ενσωµατωµένο αντιπάνικ τραπέζι:
Να φέρει τραπέζι αντιπάνικ στην πλάτη του καθίσµατος το οποίο να
κατασκευάζεται από MDF επενδυµένο (Laminate) ή µελαµίνη και να µπορεί να έχει
πάχος µέχρι 30mm. Ο µηχανισµός ανάκλησης να είναι αντιπάνικ και να λειτουργεί
µε σύστηµα διπλών αλουµινένιων βραχιόνων.
Όλα τα µεταλλικά µέρη να είναι βαµµένα µε εποξειδική βαφή πούδρας,
αντιχαρακτική, χρώµατος της επιλογής µας
Επίσης να είναι αδιάβροχο, αλέκιαστο και αντιβακτηριακό, να αποδεικνύεται µε
πιστοποιητικά.
Το κάθισµα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά µηχανικών αντοχών µόνο για το
κάθισµα και όχι απαραίτητα και για το αντιπάνικ αναλόγιο. (ακουστικής
συµπεριφοράς και βραδυκαυστότητας.
Το καθίσµατα θα είναι κατασκευασµένα από µεταλλικό σκελετό που επενδύεται εξ
ολοκλήρου µε βραδύκαυστη πολυουρεθάνη και ύφασµα βραδυφλεγές αρίστης
ποιότητας και υψηλής αντοχής.
Ε. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Ενδεικτικές µε απόκλιση 4%)
Συνολικό ύψος: 94 cm
Συνολικό βάθος µε την έδρα ανοιχτή (κάτω): 60+12 cm
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Πλάτος έδρας µεταξύ των µπράτσων: διαθέσιµα µήκη 50 έως 55 cm.
Ζωτικό πλάτος: 58 έως 62 cm ανάλογα µε το πλάτος µεταξύ των µπράτσων.
Ύψος εµπρόσθιου άκρου έδρας: 45 cm
Πλάτος µπράτσου: Συµπληρώνεται από τον προµηθευτή
Μήκος µπράτσου: Συµπληρώνεται από τον προµηθευτή
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑΤΩΝ
Τα καθίσµατα της αίθουσας θα καλύπτουν τις προδιαγραφές των διεθνών
προτύπων σχετικά µε τις στατικές αντοχές, την πυραντοχή και την ακουστική
συµπεριφορά, τόσο λόγω του τρόπου κατασκευής όσο και λόγω των
χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών.
Συγκεκριµένα εκ κατασκευής (ουσιαστικά οι άξονες στήριξης και αντίστασης και η
µορφοποίηση του θα είναι από χαλύβδινα κατά βάση στοιχεία –δοκός στήριξης,
ποδαρικό, µπράτσο, σκελετός έδρας κ.τ.λ.) θα πρέπει να καλύπτει τις
προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12727 «Έπιπλα – Στοιχισµένα καθίσµατα
– Μέθοδοι δοκιµών και απαιτήσεις αντοχής και ανθεκτικότητας».
Όσον αφορά στην ακαυστότητα θα καλύπτονται οι απαιτήσεις των σχετικών
προτύπων BS 5852 και UNE 23727-90 και των αναλόγων προς αυτά δηλαδή να
παρουσιάζει αντίσταση κατά της φωτιάς κλάσεως Μ1, όπως αυτό προκύπτει από
τη σχετική συµπεριφορά των επιµέρους υλικών που χρησιµοποιούνται κατά την
κατασκευή του. (Τα χαλύβδινα στοιχεία θα είναι κλάσεως Μ0, το MDF θα είναι
κλάσεως Μ1, όπως επίσης η χρησιµοποιούµενη πολυουρεθάνη και τα υφάσµατα
επενδύσεων). Η επένδυση πρέπει να καλύπτει τις εξής προδιαγραφές αντίσταση
στην τριβή τουλάχιστον:100.000 κύκλους. Ακουστότητα : πιστοποιητικό DIN
EN12727 µηχανικών αντοχών ακουστικής συµπεριφοράς.
Κατάθεση δείγµατος από προµηθευτή: ΟΧΙ

4.ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ (ΤΕΜ 12)
Κάθισµα σταθερό , στηριζόµενο σε τέσσερα ξύλινα πόδια, µε ανατοµική σχεδίαση,
χωρίς µπράτσα. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης κατασκευάζεται από ξύλο
άριστης ποιότητας το οποίο επενδύεται από αφρώδη πολυουρεθάνη η οποία
επενδύεται από ύφασµα ή δερµατίνη υψηλών προδιαγραφών, σε ποικιλία
χρωµάτων. Το κάθισµα στηρίζεται σε τέσσερα πόδια. Τα πόδια θα είναι
κατασκευασµένα από µασίφ ξύλο οξιάς, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας.

ΠΑΚΕΤΟ Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ
Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η πλήρης, έντεχνη και σύµφωνη µε
τις Προδιαγραφές, τους ισχύοντες Κανονισµούς και τους κανόνες της Τέχνης και
της Επιστήµης ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και συστηµάτων εξοπλισµού της
Αίθουσας του, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα συστήµατα:
1. ΚΥΡΙΑ ΑΥΛΑΙΑ (ΤΕΜ.1)
Σύστηµα κύριας Αυλαίας µε ύφασµα βελούδο χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας
.
Σύστηµα Κύριας Αυλαίας ανοίγµατος κουρτίνας << alla greca>> µε οδηγούς και
χειροκίνητο µηχανισµό.
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Η Κύρια αυλαία αποτελείται από ύφασµα το οποίο είναι πολυτελούς εµφάνισης,
από βελούδο βραδύκαυστο κατά Μ1, βάρους πάνω από 360 gr/m2, κατεργασµένο
στην ίνα µε αντιπυρική βαφή.
Θα ραφτεί σε πτύχωση 1:2 έως 1:2.5 µε βήµα 25-30 εκατοστά. Το ίδιο βήµα θα
έχει και η ανάρτηση από το ράουλο του µηχανισµού τροχιάς, ώστε η ανάρτηση να
συναντά το ύφασµα σε άκαµπτα στοιχεία. Το άνω µέρος της αυλαίας θα ενισχυθεί
εσωτερικά µε πολλές ραφές. Το άνοιγµα της αυλαίας είναι 11,80 µέτρα περίπου
και ύψος 5 µέτρα περίπου.
Ο οδηγός κίνησης της αυλαίας είναι ειδικός µηχανισµός , σχεδιασµένος για
αποφυγή εµπλοκής και απώλεια τάνυσης του συρµατοσχοίνου κίνησης της
αυλαίας.
Ο οδηγός είναι διπλός µήκους 6 µέτρων έκαστος, ανεξάρτητος για κάθε φύλλο.
Τα ράουλα ανάρτησης της αυλαίας είναι διπλόζευκτα, αθόρυβης και σταθερής
οδήγησης.
Προβλέπονται τέσσερα ράουλα ανά µέτρο, πλέον των τερµατικών stop ελάχιστης
φέρουσας ικανότητας έκαστο 35 Kgr.
Το σύστηµα των οδηγών περιλαµβάνει το συρµατόσχοινο 4-5 mm, τις τροχαλίες
οδήγησης και τάνυσης και τις διατάξεις ασφάλισης του µη ανηρτηµένου τµήµατος.
Ο οδηγός θα στερεωθεί στο κάτω µέρος της πασαρέλας - γέφυρας φωτισµού
µπούκας σκηνής.
Η όλη κατασκευή εξασφαλίζει σταθερότητα στην οριζόντια κίνηση και επιτρέπει
κατακόρυφη ρύθµιση.
Πλήρης κύρια αυλαία ήτοι όλα τα υλικά και µικροϋλικά τοποθετήσεως, συνδέσεως,
στερεώσεως κ.λ.π. δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου
του έργου, κατασκευή ικριωµάτων και χρήση ανυψωτικών µέσων για την
συναρµολόγηση (όπου χρειάζεται), ανοιγµένες σε εργασία καθώς και η εργασία
εγκατάστασης και δοκιµών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κατάθεση δείγµατος από προµηθευτή: ΟΧΙ

2.ΑΥΛΑΙΑ ΒΑΘΟΥΣ (ΤΕΜ.1)
To Σύστηµα Αυλαίας βάθους, χρώµατος µαύρο ή γκρί επιλογής της Υπηρεσίας
αποσκοπεί στο να σχηµατίζει οπτική φραγή στο εσωτερικό της σκηνής
αποκλείοντας την ορατότητα προς τα λειτουργικά της µέρη που δεν καλύπτονται
από σκηνικό παράστασης. Σύστηµα Αυλαίας Βάθους ανοίγµατος κουρτίνας <<
alla greca>> µε οδηγούς και κινητήριο χειροκίνητο µηχανισµό. Η Αυλαία Βάθους
αποτελείται από ύφασµα το οποίο θα είναι χρώµατος µαύρου βελούδο
βραδύκαυστο Μ1, βάρους 300 gr/m2 τουλάχιστον, κατεργασµένο στην ίνα µε
αντιπυρική βαφή.
Θα ραφτεί σε πτύχωση 1:2 µε βήµα 25-30 εκατοστά.
Το ίδιο βήµα θα έχει και η ανάρτηση από το ράουλο του µηχανισµού τροχιάς, ώστε
η ανάρτηση να συναντά το ύφασµα σε άκαµπτα στοιχεία.
Το άνω µέρος της αυλαίας θα ενισχυθεί εσωτερικά µε πολλές ραφές.
Το άνοιγµα της αυλαίας βάθους είναι 11,50 µέτρα και ύψος 5 µέτρα.
Ο οδηγός κίνησης της αυλαίας είναι ειδικός µηχανισµός
τύπου HELM
σχεδιασµένος για αποφυγή εµπλοκής και απώλεια τάνυσης του σχοινιού κίνησης
της αυλαίας.
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Ο οδηγός είναι διπλός µήκους 6 µέτρων έκαστος, ανεξάρτητος για κάθε φύλλο και
ανηρτηµένος από την οροφή.
Τα ράουλα ανάρτησης της αυλαίας είναι διπλόζευκτα, αθόρυβης και σταθερής
οδήγησης. Προβλέπονται τέσσερα ράουλα ανά µέτρο, πλέον των τερµατικών stop
ελάχιστης φέρουσας ικανότητας έκαστο 35 Kgr. Η όλη κατασκευή εξασφαλίζει
σταθερότητα στην οριζόντια κίνηση και επιτρέπει κατακόρυφη ρύθµιση.
Ο κινητήριος µηχανισµός είναι χειροκίνητος µε σχοινί τύπου Manilla 18-22 mm και
τανυόµενη τροχαλία στο δάπεδο της σκηνής.
Ήτοι, όλα τα υλικά και µικρουλικά τοποθετήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως κ.λ.π.
δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου, κατασκευή
ικριωµάτων και χρήση ανυψωτικών µέσων για την συναρµολόγηση (όπου
χρειάζεται), ανοιγµένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιµών
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.ΚΟΥΙΝΤΕΣ (ΤΕΜ. 4)
κουίντες χρώµατος µαύρου ή γκρί επιιλογής της Υπηρεσίας.
Κατασκευή και τοποθέτηση κουιντών 4 τεµαχίων (δύο σε κάθε πλευρά), από
ύφασµα µαύρου ή γκρί χρώµατος βελούδο, όπως η θεατρική πρακτική ορίζει.
Βραδύκαυστο κατά Μ1 µεγάλης φωτοαπορροφητικότητας και αδιαφάνειας.
Βάρους τουλάχιστον 300 gr/m2, ύψους 5 µέτρων και πλάτους 1 µέτρων
ανηρτηµένες από οδηγό από την οροφή σκηνής.
Το ύφασµα θα ραφτεί µε πτύχωση 1:2 µε βήµα 25 εκατοστών.
Ήτοι όλα τα υλικά και µικρουλικά τοποθετήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως κ.λ.π.
δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου του έργου, κατασκευή
ικριωµάτων και χρήση ανυψωτικών µέσων για την συναρµολόγηση (όπου
χρειάζεται), ανοιγµένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιµών
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
4.ΑΕΡΙΑ (ΤΕΜ.2)
Αέρια, ραφής ,χρώµατος ,µαύρου ή γκρί επιλογής της Υπηρεσίας .
Κατασκευή και τοποθέτηση δύο αερίων ανηρτηµένα από τους µηχανισµούς
κίνησης σκηνικών (σταγγόνια) πλάτους 11,50 µέτρα έκαστο και ύψους 1 µέτρο
έκαστο.
Κατασκευασµένα όπως οι κουίντες από το ίδιο ύφασµα, ραµµένο µε την ίδια
πτύχωση ήτοι,
όλα τα υλικά και µικρουλικά τοποθετήσεως, συνδέσεως,
στερεώσεως κ.λ.π. δηλαδή προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου
του έργου, κατασκευή ικριωµάτων και χρήση ανυψωτικών µέσων για την
συναρµολόγηση (όπου χρειάζεται), ανοιγµένες σε εργασία καθώς και η εργασία
εγκατάστασης και δοκιµών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
ΠΑΚΕΤΟ Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την εγκατάσταση Θεατρικού εξοπλισµού για
την κάλυψη των αναγκών της αίθουσας Πολλαπλών σκοπών και Χρήσεων στην
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ .
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Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προµήθεια είδη και
η µη συµµόρφωση έστω και µε έναν από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον
αποκλεισµό των προσφορών.
•

•

•

Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος
µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στην ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ καθώς
και οποιαδήποτε δοκιµή λειτουργίας αυτών.
Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -European Norms), να φέρει το σήµα CE όπου
απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι κατασκευασµένος
από πιστοποιηµένη µε ISO 9001:2008 εταιρεία. Επί πλέον πρέπει να
πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε την
ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα θα ισχύουν και οι
προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:
Όπου, στα κείµενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά
σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά
ορισµένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναµό τους».

Η εγκατάσταση Θεατρικού εξοπλισµού προορίζεται για την εξυπηρέτηση των
αναγκών για εκδηλώσεις που µπορούν να λάβουν µέρος στο χώρο (µουσικές
εκδηλώσεις -θεατρικές παραστάσεις - µπαλέτο - οµιλίες - συνέδρια- προβολές).
Ειδικότερα περιλαµβάνει τις παρακάτω εγκαταστάσεις
1. Εγκατάσταση Θεατρικού φωτισµού
2. Εγκατάσταση Ενισχυµένου ήχου
3. Σύστηµα προβολής
4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευµάτων
Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων η εγκατάσταση σχεδιάστηκε βάσει
των παρακάτω προϋποθέσεων:
• Τήρηση υψηλών και αυστηρών προδιαγραφών στην προµήθεια υλικών,
συσκευών και µηχανηµάτων
• Προµήθεια υλικών, συσκευών και µηχανηµάτων µεγάλης αντοχής στο χρόνο, µε
διασφαλισµένη συντήρηση για χρονικό διάστηµα κατ' ελάχιστο ίσο µε την
αναµενόµενη ζωή τους.
• Εφαρµογή συστηµάτων και εγκατάσταση εξοπλισµού που θα ανταποκρίνεται
στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία, την τεχνολογία αιχµής και το state of the art
ειδικά για τα συστήµατα εκείνα των οποίων η τεχνολογία εξελίσσεται µε γοργό
ρυθµό.
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ο Θεατρικός φωτισµός εξυπηρετεί τις φωτιστικές ανάγκες εκδηλώσεων που
µπορούν να λάβουν µέρος στο χώρο της σκηνής (µουσικές εκδηλώσεις -θεατρικές
παραστάσεις - µπαλέτο - οµιλίες - συνέδρια- προβολές).
Οι εγκαταστάσεις είναι µόνιµες και οι καλωδιώσεις καταλήγουν σε ρευµατοδότες
που είναι στερεωµένοι σε επιλεγµένα σηµεία του χώρου. Η κατανοµή των
ρευµατοδοτών (όλων των ειδών) στο χώρο γίνεται µε τρόπο ώστε να καλύπτουν
τις ανάγκες όλων των πιθανών σκηνοθεσιών, για όλες τις χρήσεις του χώρου. Ο
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εξοπλισµός των προβολέων µεταφέρεται και συνδέεται µε φις στις περιοχές των
ρευµατοδοτών ανάλογα µε τις υποδείξεις της σκηνοθεσίας της κάθε παράστασης.
Υπάρχει εύκολη πρόσβαση των τεχνικών της σκηνής σε όλες της θέσεις.
Για την επίτευξη των ανωτέρω χρειάζονται:
Φωτιστικά Θεατρικού τύπου
Κεντρική κονσόλα φωτισµού
Μονάδες εξασθενητών (dimmers) φωτισµού σκηνής .
∆ίκτυο καλωδιώσεων και πινάκων.
Θέσεις και ρόλος οµάδων
Οι θέσεις για την εγκατάσταση Θεατρικών προβολέων στο θέατρο είναι οι
ακόλουθες :
Στον εξώστη
Στο ύψος του στηθαίου του εξώστη τοποθετείται µια οριζόντια µπάρα φωτισµού 15
εκατοστά κάτω από την ψευδοροφή όπου εκεί θα αναρτηθούν - εγκατασταθούν
τέσσερις (4) προβολείς µοιρών 15ο -30ο.
Στην περιοχή της Αίθουσας και στο ύψος της πλαϊνής πόρτας (πόρτα κοντά
στην κύρια είσοδο και συµµετρικά απέναντι )
Προβλέπεται δεξιά και αριστερά στους πλαϊνούς τοίχους της Αίθουσας στο ύψος
της πλαϊνής πόρτας κάθετη µπάρα φωτισµού πλάτους 1,5- 2 µέτρων ικανή για
ανάρτηση κατά ελάχιστο 3 προβολέων zoom profile κατανεµηµένους σε όλο το
µήκος του . Οι φωτιστικές αυτές µπάρες θα εξασφαλίζουν τον φωτισµό της
σκηνής σε γενικό φωτισµό .
Στην περιοχή της Αίθουσας και στο ύψος της πλαϊνής πόρτας (πόρτα κοντά
στην σκηνή και συµµετρικά απέναντι )
Προβλέπεται δεξιά και αριστερά στους πλαϊνούς τοίχους της Αίθουσας στο ύψος
της πλαϊνής πόρτας σκηνής κάθετη µπάρα φωτισµού πλάτους 1,5- 2 µέτρων ικανή
για ανάρτηση κατά ελάχιστο 3 προβολέων plano convex κατανεµηµένους σε όλο
το µήκος του. Οι φωτιστικές αυτές µπάρες θα εξασφαλίζουν τον φωτισµό της
σκηνής σε γενικό φωτισµό .
Στην περιοχή τις σκηνής σε υπάρχον µεταλλική υποδοµή (σχάρα)
τοποθετούνται 8 φωτιστικά PC και Fresnel.
Εκεί αναρτούνται κάποια φωτιστικά τα οποία εξυπηρετούν στο φωτισµό της σκηνής
αλλά και στο να σβηστούν οι σκιές που δηµιουργούνται από µπροστά.
Στο χώρο του control room
Εγκατάσταση µίας (1) λήψης προβολέα follow spot στον χώρο του control room. Ο
προβολέας θα στηρίζεται σε τρίποδη κινητή βάση, θα είναι µεταφερόµενος και θα
µπορεί να στοχεύει σε όλο το πλάτος και βάθος του προσκηνίου και της σκηνής,
ακολουθώντας τους παράγοντες της παράστασης όσο κινούνται
40

Θέσεις, αριθµός και παρεχόµενη ισχύς φωτιστικών – Κατανοµή εξοπλισµού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΛΗΨΕΙΣ DIM
Α/Α

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΣΧΥΟΣ 2.5KW

1.

Στο θέση του εξώστη

4

2.

Στην περιοχή της Αίθουσας δεξιά
αριστερά στους πλαινούς τοίχους

3+3

3.

Στην περιοχή της Αίθουσας δεξιά
και αριστερά στους πλαινούς
τοίχους κοντά στην πόρτα σκηνής

3+3

4.

Στην περιοχή τις σκηνής (οροφή
στην σχάρα)

8

5.

Στο χώρο του control room

1

6.

Περιµετρικά στην σκηνή και 30 cm
από δάπεδο

6

ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΨΕΩΝ

31

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ

1.

Εξώστη

2.

Στην περιοχή της
Αίθουσας

3.

Προβολέα
ς profile
HPL 575
25-50°

Προβολέα
ς
zoom
profile
HPL 575
15ο -30ο

Προβολέα
ς Plano
convex
1000W

Προβολέα
ς Fresnel
500W

4

6

Στην περιοχή της
Αίθουσας

6

Στην περιοχή τις
4.

4

σκηνής
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4

Προβολέα
ς
Followspot
1.200W

Στο χώρο τους
5.

1

control room
ΣΥΝΟΛΟ

6

4

10

4

1

Σταθερές βάσεις ανάρτησης φωτιστικών
Οι σταθερές βάσεις θεατρικού φωτισµού είναι κατασκευασµένες από µεταλλική
σωλήνα Φ48Χ2,5mm. Είναι στερεωµένες στα οικοδοµικά στοιχεία του κτηρίου
µέσω ελασµάτων 50Χ8mm, σε µορφή βάσης, και σε απόσταση περίπου 20cm από
τους τοίχους. Το φίνις των κατασκευών προβλέπεται να είναι δυο στρώσεις
αντισκωρικό αστάρι και βαφή µαύρης µάτ ριπολίνης.
2.1 Κονσόλα φωτισµού (τεµ.1)
Ο Φωτισµός ελέγχεται από την προσφερόµενη κεντρική κονσόλα φωτισµού που
είναι εγκατεστηµένη στο θάλαµο ελέγχου. Η κονσόλα και γενικά το σύστηµα
φωτισµού σκηνής λειτουργεί µε USITT DΜΧ512 (1990) πρωτόκολλο ψηφιακών
εντολών. Η κονσόλα αυτή είναι κατάλληλη για τον έλεγχο του συνόλου του µόνιµου
εξοπλισµού του συστήµατος του φωτισµού σκηνής αλλά και πιθανού πρόσθετου
εξοπλισµού. Μέσω του συστήµατος DΜΧ 512 µεταφέρονται εντολές από τη
κονσόλα φωτισµού στους εξασθενητές, στις µονάδες αλλαγής χρώµατος και στις
κινητές φωτιστικές µονάδες και ρυθµίζουν την κατάσταση λειτουργίας τους. Το
σύστηµα µπορεί επίσης να ελέγξει επιπλέον εξασθενητές και συσκευές εφφέ που
επικοινωνούν µέσω πρωτοκόλλου DMX512.
Κονσόλα φωτισµού, ψηφιακή DMX 512 µε :
Αριθµός καναλιών: 96 και άνω
Ποτενσιόµετρα χειρισµού µε τα ανάλογα flash button: 24
512 προγράµµατα ( submasters , cues , seq, chases)
1Χ LCD Dispay
1Χ GRAND MASTER , 1Χ CROSS FADER / FLASH MASTER , 1 Χ SPEED , 1Χ
MASTER CHASER , ON/OFF διακόπτης .

2.2. Dimmers 6 X 3 KW (τεµ.5)
Συσκευή ψηφιακών εξασθενητών µε έξι (6) κανάλια ισχύος 3kW για τη ρύθµιση
της έντασης του φωτισµού των θεατρικών φωτιστικών προβολέων του χώρου της
σκηνής και του χώρου των θεατών. ∆ιαθέτει ψηφιακή είσοδο DMX 512, κύκλωµα
προστασίας βραχυκυκλώµατος. Η τροφοδοσία τους γίνεται από τριφασικό πίνακα.
Ψηφιακή είσοδο DMX512
6 κανάλια 3 KW ισχύ το κάθε κανάλι (16A)
Τριφασικό , Καθαρά αντιπαρασιτικό φίλτρο για αποφυγή ανεπιθύµητων θορύβων
Ξεχωριστή προθέρµανση για κάθε κανάλι
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19” 2U rack-mount enclosure , µια σούκο έξοδο για κάθε κανάλι .

2.3. Προβολέας θεάτρου συγκεντρωτικός zoom profile cool beam, 25-50 (τεµ.
6)
Προβολέας θεάτρου συγκεντρωτικός zoom profile cool beam, 25-50
άνοιγµα
δέσµης µετά λυχνίας 575 W /230 V HPL, κατάλληλος για αυξοµείωση της ισχύος
του (dimming). Σασί προβολέα από χυτό αλουµίνιο, ενισχυµένης κατασκευής, µε
σύστηµα τεσσάρων διαφραγµάτων-µαχαιριών ατελείωτης περιστροφής 360
µοιρών , µε δύο φακούς zoom µε επένδυση αντί-ανάκλασης από διχρωικό γυαλί
για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών θερµοκρασιών, µε χειριστήρια για την
ρύθµιση της δέσµης, µε µεταλλικό πλαίσιο φίλτρων, µε θέση για τοποθέτηση
περιστρεφόµενου gobos + ίριδα, µε πλαίσιο στήριξης προβολέα κατάλληλο να
ρυθµίζεται σε διάφορες γωνίες, µε άγκιστρο ανάρτησης βαρέως τύπου(hook), µε
συρµατόσχοινο ασφαλείας και καλώδιο τροφοδοσίας 1.6 µ.

2.4 Προβολέας profile (τεµ. 4)
Προβολέας θεάτρου συγκεντρωτικός (profile) µε 15-30 µοίρες άνοιγµα δέσµης µετά
λυχνίας τουλάχιστον 575 W /230 V ΗPL, κατάλληλος για αυξοµείωση της ισχύος
του (dimming). Σασί προβολέα από χυτό αλουµίνιο, ενισχυµένης κατασκευής, µε
σύστηµα τεσσάρων διαφραγµάτων-µαχαιριών ατελείωτης περιστροφής 360
µοιρών , µε επένδυση αντί-ανάκλασης από διχρωικό γυαλί για την αποφυγή
ανάπτυξης υψηλών θερµοκρασιών, µε χειριστήριο για την ρύθµιση της δέσµης, µε
µεταλλικό πλαίσιο φίλτρων, µε θέση για τοποθέτηση περιστρεφόµενου gobos +
ίριδα, µε πλαίσιο στήριξης προβολέα κατάλληλο να ρυθµίζεται σε διάφορες γωνίες,
µε άγκιστρο ανάρτησης, µε συρµατόσχοινο ασφαλείας και καλώδιο τροφοδοσίας
1.6 µ..

2.5 Προβολέας Plano convex 1000W (τεµ.10)
Προβολέας θεάτρου spotlight plano convex 12/55 ή 10/65 µοίρες άνοιγµα δέσµης
µετά λυχνίας 1000W /230 V, κατάλληλος για αυξοµείωση της ισχύος του
(dimming). Σασί προβολέα από χυτό αλουµίνιο, ενισχυµένης κατασκευής, µε φακό
plano convex διαµέτρου 150 mm, µε χειριστήρια για την ρύθµιση της δέσµης, µε
µεταλλικό πλαίσιο φίλτρων, µε πλαίσιο στήριξης προβολέα κατάλληλο να
ρυθµίζεται σε διάφορες γωνίες, µε άγκιστρο ανάρτησης βαρέως τύπου, µε
συρµατόσχοινο ασφαλείας και καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 µέτρων
2.6 Προβολέας FR (τεµ.4)
Προβολέας θεάτρου spotlight fresnel 12/40 η 20/65 µοίρες άνοιγµα δέσµης µετά
λυχνίας τουλάχιστον 500 W /230 V, κατάλληλος για αυξοµείωση της ισχύος του
(dimming). Σασί προβολέα από χυτό αλουµίνιο, ενισχυµένης κατασκευής, µε φακό
fresnel διαµέτρου 120 mm, µε χειριστήρια για την ρύθµιση της δέσµης, µε
µεταλλικό πλαίσιο φίλτρων, µε πλαίσιο στήριξης προβολέα κατάλληλο να
ρυθµίζεται σε διάφορες γωνίες, µε άγκιστρο ανάρτησης βαρέως τύπου, µε
συρµατόσχοινο ασφαλείας και καλώδιο τροφοδοσίας 1.5 µέτρων.
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2.7 Προβολέας followspot (τεµ.1)
Προβολέας θεάτρου παρακολούθησης (follow spot) στενής δέσµης, µετά λυχνίας
1200W , σε τρίποδο στήριξης στιβαρής κατασκευής, µε ανεµιστήρα ψύξης του
προβολέα και καλώδιο τουλάχιστον 2 µέτρων.. Θα βρίσκεται στο Control Room .
2.8 Βάσεις ανάρτησης φωτιστικών (τεµ.5)
Για την στήριξη του θεατρικού φωτισµού πρέπει να τοποθετηθούν µπάρες στήριξης
σε διάφορα σηµεία στις θέσεις που καθορίζονται από τη περιγραφή.
Προβλέπονται τέσσερις κάθετες µπάρες φωτισµού µέσα στην αίθουσα , µία
οριζόντια µπάρα στον εξώστη . Οι µπάρες είναι από σωλήνα διαµέτρου Φ=48mm
για την εύκολη ανάρτηση των προβολέων θεάτρου. Είναι στερεωµένες στα
οικοδοµικά στοιχεία του κτηρίου µέσω ελασµάτων 50Χ8mm, σε µορφή βάσης, και
σε απόσταση περίπου 40cm από τους τοίχους και την οροφή για την δηµιουργία
θεατρικού GRID . Τα στηρίγµατα προτείνονται περίπου ανά 1,5- 2,5m (Ο
προτεινόµενος κάναβος στήριξης συνήθως παραβιάζεται και επαναπροσδιορίζεται
εργοταξιακά).

2.9 ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (τεµ.1)
Σχάρα οροφής σκηνής όπως η θεατρική πρακτική ορίζει κατασκευασµένη είτε από
µορφοσίδερο και από ειδικευµένο συνεργείο σιδεράδων έιτε από τυποποιηµένες
τράσες µε :
Η σχάρα τοποθετείται στη στέψη της σκηνικής εξέδρας διαστάσεων περίπου
11Χ4 µέτρα (ακριβώς κάτω από την ήδη κατασκευασµένη ψευδοροφή σκηνής ).
Εξασφαλίζει την ανάρτηση, στερέωση και κίνηση των µηχανισµών του φωτισµού
και της σκηνογραφίας όπως: χειροκίνητα σταγκόνια για την ανάρτηση και την
κατακόρυφη µετακίνηση των σωµάτων σκηνογραφίας, χειροκίνητο σταγκόνι για την
ανάρτηση και την κατακόρυφη µετακίνηση της οθόνης ή σκηνικών εξαρτηµάτων,
ανάρτηση Κύριας αυλαίας και ανάρτηση αυλαίας βάθους. Επίσης στις µπάρες
τοποθετούνται και οι λήψεις των θεατρικών προβολέων σκηνής.
Τα µεταλλικά στοιχεία της σχάρας οροφής (πριν και µετά την τοποθέτηση) έχουν
υποστεί κατάλληλες αντισκωριακές και πυρεπιβραδυντικές επαλείψεις.
Αναλυτικοί υπολογισµοί τεκµηρίωσης των φορτίων και αντιστοίχων διατοµών της
µεταλλικής σχάρας οροφής θα προσκοµιστούν προς έγκριση, πριν την
εγκατάσταση, από την επιβλέπουσα υπηρεσία .
Τέλος προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης τυχόν ζηµιών
και
επανατοποθέτησης γυψοσανιδών στην αρχική τους θέση , µετά την επέµβαση για
την τοποθέτηση σιδηρών στηριγµάτων για την κατασκευή και τοποθέτησης της
σχάρας σκηνής και βαφή µε µαύρο χρώµα όλης της οροφής της σκηνής.
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Σκαρίφηµα σχάρας οροφής

Ενδ/κός τύπος ορθογώνιας τράσας 1

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ
Η εγκατάσταση του συστήµατος ενισχυµένου ήχου της Αίθουσας πολλαπλών
Χρήσεων περιλαµβάνει :
1. Υποδοµές συστήµατος ενισχυµένου ήχου
2. Εξοπλισµός συστήµατος ενισχυµένου ήχου
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3. ∆ίκτυο καλωδίων συστήµατος ενισχυµένου ήχου

3.1. Υποδοµές συστήµατος ενισχυµένου ήχου
Τοποθετούνται επίτοιχες βάσεις για την ανάρτηση των ηχείων αριστερά-δεξιά του
προσκηνίου και µέσα στην Αίθουσα για την ανάρτηση των ηχείων Dolby

3.2. Εξοπλισµός συστήµατος ενισχυµένου ήχου
Για την ηχητική κάλυψη της αίθουσας, τοποθετούνται δύο (2) συστοιχίες/
CLUSTERS µε ηχεία (R1- L1) που στοχεύουν την πλατεία, και δύο ηχεία monitor
µεταφερόµενα µέσα στην σκηνή και δύο (2) ηχεία µπάσα.
Η κλήση και στόχευση των ηχείων θα καθοριστεί κατά την εγκατάσταση των
συστηµάτων επιτυγχάνοντας βέλτιστο αποτέλεσµα.
Το σύστηµα ενισχυµένου ήχου αποτελείται από τις παρακάτω συσκευές µίξης,
επεξεργασίας και ενίσχυσης ήχου.

3.2.1. Ηχείο δύο δρόµων (τεµ. 2)
Παθητικό ηχείο δύο δρόµων µε :
Απόκριση συχνότητας 55-20.000Hz.
Ισχύος

> = 500W RMS / 1000W Peak

Ευαισθησία

>=95 dB/W@1m 130 /max/m

Μεγάφωνα

15“/1.4“

∆ιασπορά

(-6 dB)

Αντίσταση

8 ohms

Χρώµα black

3.2.2 Ηχεία SUB (Τεµ.2)
Hχείο µπάσο µε :
Απόκριση συχνότητας τουλάχιστον 45-120Hz.
Ισχύος

> = 700W RMS / 1000W Peak

Ευαισθησία

> = 95 dB dB/W@1m 130 /max/m

Μεγάφωνα

1x 18“

Αντίσταση

8 ohms
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Χρώµα black

3.2.3. Ηχείο δύο δρόµων monitor (τεµ. 2)
Ηχείο monitor δύο δρόµων µε :
Απόκριση συχνότητας τουλάχιστον 55 - 19.000Hz.
Ισχύος

>= 400W RMS / 800W Peak

Ευαισθησία

>=99 dB/W@1m 125 /max/m

Αντίσταση

8 ohms

Χρώµα black

3.2.4 Ηχείο δύο δρόµων surround (τεµ. 8)
Παθητικό ηχείο δύο δρόµων µε :
Απόκριση συχνότητας τουλάχιστον 60 Ηz -19.000Hz.
Ισχύς rating (nominal) >= 90W , power rating (program) >=180 W ,
Ευαισθησία

>= 80 dB/W@1m 110dB /max/m

∆ιασπορά 80Χ80 ή 100Χ100
Να συνοδεύονται από βάσεις ανάρτησης .

3.2.5 Κονσόλα ήχου 16 εισόδων (τεµ.1)
Koνσόλα µίξης ήχου µε :
Συρταρωτά λογαριθµικά ποτενσιόµετρα >=60mm
Solo και Mute LED σε κάθε κανάλι
Τύπος: αναλογική ή ψηφιακή κονσόλα
Σύνολο εισόδων: 24
Κανάλια mono: >=20 mono mic/line
Aux sends: >=6 , Inserts: στα κανάλια 1-20
Group: 4 sub groups , Gain: σε όλα τα κανάλια
Equalizer τουλάχιστον 3 band
∆υνατότητα ενσωµατωµένων εφέ
Εξοπλισµένη µε κατάλληλα φίλτρα για κάθε κανάλι (compressor, low cut κτλ)
∆υνατότητα σύνδεσης µε ηλεκτρονικό υπολογιστή
Έξοδοι:main mix, sub groups, ακουστικών
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Frequency response: τουλάχιστον 20Hz – 40KHz
THD: <0.005%
Συνδέσεις εισόδων: εισόδων: µικροφώνου σε 3 pin XLR, line σε 1/4" JACK
balanced ή unbalanced
Συνδέσεις εξόδων: main L-R σε 1/4" JACK balanced ή unbalanced και 3 pin XLR.
Τροφοδοσία: AC 220V / 50Hz

3.2.6 Ακουστικά ηχολήπτη (τεµ.1)
Aκουστικά ηχολήπτη µε :
Stereo δυναµικό ακουστικό ηµιανοιχτού ή κλειστού τύπου
Απόκριση συχνοτήτων τουλάχιστον 18Hz - 24 kHz.
Aποσπώµενο καλώδιο 3m. Κατάλληλο για studio εφαρµογές.

3.2.7 CD Player - Recorder (Τεµ.1)
CD Recorder για υψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις ήχου :
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Υποστηρίζει όλα τα CD-R, CD-RW. 24 bit A/D D/A µετατροπείς καθώς και SRC 32
kHZ-48 kHZ. > Ανεξάρτητη ρύθµιση L/R στάθµης εισόδου.
Υποστηρίζει CD-Text µέσω PS/2 keyboard.
∆υνατότητα εισαγωγής track στη µέση ενός τραγουδιού.
∆υνατότητα αναπαραγωγής µε προγραµµατισµό.
Λειτουργία ηχογράφησης Sync.
Αυτόµατη / Χειροκίνητη εισαγωγή track.
Αναπαραγωγή αρχείων MP3 (128 kb/s), που βρίσκονται µέσα σε φακέλους
Εµφάνιση των πληροφοριών από τα ID3 tags).
Pitch control (±16% µε βήµατα από 0.1 έως 1.0%).
Αλλαγή ταχύτητας χωρίς αλλαγή τόνου.
Αναλογικές είσοδοι / έξοδοι RCA unbalanced.
Ψηφιακή είσοδος / έξοδος SPDIF coaxial και Optical TOS.
Περιλαµβάνει ασύρµατο τηλεχειριστήριο.

3.2.8

Μικρόφωνο δυναµικό (τεµ.2)

∆υναµικό µικρόφωνο µε χρήση: χειρός δυναµικό µικρόφωνο ζωντανό τραγούδι,
φωνή και οµιλία
Τύπος κάψας: δυναµική καρδιοειδής
Polar pattern: unidirectional (µονοκατευθυντικό)
Κατασκευή: µεταλλικό σώµα, µεταλλική σήτα
Βύσµα µικροφώνου: 3 pin XLR male
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Frequency response: τουλάχιστον 50Hz - 15 KHz
Ευαισθησία: –54,5 dBV/Pa
Η συσκευασία να περιλαµβάνει: µικρόφωνο , holder µικροφώνου, θήκη µεταφοράς
και επιδαπέδια βάση.

3.2.9

Μικρόφωνο πυκνωτικό (τεµ. 2)

Πυκνωτικό µικρόφωνο µε 2 πολικά διαγράµµατα (καρδιοειδές-υπερκαρδιοειδές),
απόκριση συχνότητας τουλάχιστον 50Ηz-20kΗz, Max. SPL >=137 dB
Περιλαµβάνεται βαλίτσα µεταφοράς και αντιανεµικό
Equivalent noise level (IEC 60268-4, A-weighted) 21 dB-A
Recommended load impedance >=1.000 ohms
Να παραδοθεί µε επιδαπέδια βάση

3.2.10

Ασύρµατο µικρόφωνο (τεµ. 2)

Ασύρµατο σετ µικροφώνου που περιλαµβάνει τον δέκτη και ένα µικρόφωνο χειρός
µε δυναµική κάψα
Χρήση: τραγούδι, φωνή και οµιλία
∆ιακόπτης: power / mute
Ισχύς ποµπού: 10mW
Εµβέλεια: >=50m
Αριθµός µικροφώνων σε λειτουργία στον ίδιο χώρο: 8
Diversity: Ναι
∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας: >=8 ώρες (αλκαλική)
Frequency response: 80Hz - 15 KHz
SNR: >100dB
Συνδέσεις εξόδου: 3 pin XLR male balanced, JACK 6,35 unbalanced
Η συσκευασία περιλαµβάνει: µικρόφωνο χειρός , δέκτης , τροφοδοτικό, µπαταρία,
holder µικροφώνου, users manual (GR)

3.2.11

Βαθµίδα ενίσχυσης ήχου (τεµ. 1)
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Βαθµίδα ενίσχυσης ήχου που θα αποτελείται από ανεξάρτητους ενισχυτές ήχου,
κατάλληλης ισχύος ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της ηχητικής εγκατάστασης.
frequency response τουλάχιστον 30 Hz - 20 kHz
S/N Ratio

>103 dB/A

Οι προσφερόµενοι ενισχυτές θα φέρουν ποτενσιόµετρο ρύθµισης σε κάθε κανάλι
και διακόπτη on/off.
Οι προσφερόµενοι ενισχυτές να συµµορφώνονται µε τα ευρωπαικά standards EN
61000-6-1 , EN 61000-6-3 και EN 60065 .

3.2.12 RACK Μεταλλικό (Τεµ. 1)
Rack τοποθέτησης διαφόρων συσκευών
τουλάχιστον 16U, µέ κατάλληλα
ανοίγµατα φυσικού αερισµού αυτών. Το ύψος µεταλλικού Rack πρέπει να
υπολογιστεί ανάλογα µε τα ύψη των προσφερόµενων ειδών
3.3. ∆ίκτυο καλωδίων συστήµατος ενισχυµένου ήχου
Οι εγκαταστάσεις υποδοµής για το Σύστηµα Ενισχυµένου Ήχου περιλαµβάνουν
πλήρες δίκτυο καλωδιώσεων για την µεταφορά των σχετικών σηµάτων ήχου,
πληροφοριών, µηνυµάτων και εντολών από τις θέσεις όπου αυτά παράγονται στις
θέσεις που αυτά διαχωρίζονται, δροµολογούνται, µιξάρονται ή αναδιατάσσονται
(π.χ. splitters, mixers, patch panels, κ.λ.π.) στο χώρο του control room και εν
συνεχεία στις θέσεις που αυτά καταγράφονται ή αναπαράγονται (π.χ.
µαγνητόφωνα και λοιποί µαγνητικοί ή οπτικοί εγγραφείς ήχου και εικόνας,
µεγάφωνα, προβολείς, κ.λ.π.).
Οι εγκαταστάσεις υποδοµής περιλαµβάνουν καλώδιο µικροφώνων πολλαπλών
ζευγών(MULTI CABLE), κουτί (stage box) συνδέσεων µε τους κατάλληλους
ακροδέκτες στα οποία θα µπορούν να βισµατώνονται όλες οι φορητές αλλά και
ηµιφορητές ή µόνιµες συσκευές των οπτικοακουστικών συστηµάτων και να
αλληλοσυνδέονται µέσω του προαναφερθέντος δικτύου καλωδιώσεων.

3.3.1 ΠΟΛΥΚΑΛΩ∆ΙΟ/MULTI CABLE 24 ΓΡΑΜΜΩΝ BALANCED (50m)
Πολυκαλώδιο 50 µέτρων 24 γραµµών balanced.
-

Kάθε γραµµή διαθέτει αρίθµηση στην εξωτερική της επένδυση
Κάθε γραµµή αποτελείται από δύο καλώδια συνεστραµµένα, έκαστο µε
διατοµή 0,22mm2 επενδυµένα µε θωράκιση µπλεντάζ
Όλα τα ζεύγη (Είκοσι τέσσερα) είναι καλυµµένα συνολικά µε εξωτερική
θωράκιση και άνωθεν αυτής φέρουν επένδυση από PVC

Είναι εύκαµπτo και κατάλληλo για µόνιµη εγκατάσταση εντός κτιρίων.
Στη µεριά της σκηνής θα είναι τερµατισµένο σε κουτί 24 XLR, (16in/8out)
Στη µεριά του control room σκηνής θα είναι τερµατισµένο σε 24 XLR, (16in/8out)
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3.3.2 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ 2 ΖΕΥΓΩΝ (200m)
Καλώδια ηχείων (2Χ2,5) ζευγών.
Kαλώδιο, Multistrands Speaker cable, χρησιµοποιείται για την οδήγηση ηχείων
µεγαφώνων µε ενσωµατωµένο Crossover η χωρίς Crossover (ενεργό ηχείο) από
ενισχυτή ισχύος χαµηλής αντίστασης 4-16 Ω.
Είναι εύκαµπτο και κατάλληλο για µόνιµες εγκαταστάσεις ενισχυµένου ήχου
κτιρίων.
3.3.3 ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ (100 m)
Τα καλώδια αυτά, είναι ενός ζεύγους και χρησιµοποιούνται σε Κυκλώµατα
αναλογικού balanced ήχου.
Είναι εύκαµπτα και κατάλληλα για µόνιµη εγκατάσταση εντός κτιρίων.

3.3.4 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (τεµ.1)
∆ιάφορα αναλώσιµα υλικά, καλώδια ,XLR αρσενικά σε XLR θηλυκά, πολύπριζα
για παροχή ρεύµατος κ.λ.π. ήχου για την πλήρη και άρτια εγκατάσταση του
συστήµατος Ήχου

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
Η εγκατάσταση του συστήµατος προβολών της Αίθουσας πολλαπλών Χρήσεων
περιλαµβάνει :
1. Υποδοµές συστήµατος προβολών
2. Εξοπλισµός συστήµατος προβολών
3. ∆ίκτυο καλωδίων συστήµατος προβολών
4.1 Υποδοµές συστήµατος Προβολών
Το σύστηµα προβολής αποτελείται στην ουσία από δύο υποσυστήµατα :
-

To σύστηµα κινηµατογραφικών προβολών
Το φορητό σύστηµα προβολών

Το σύστηµα κινηµατογραφικής προβολής αποτελείται από τις συσκευές προβολής
που είναι o βιντεοπροβολέας ισχύος τουλάχιστον 11.000 ANSI Lumens , την
ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής µε ύφασµα perforated καθώς και συσκευή BlueRay .
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4.2 Eξοπλισµός συστήµατος Προβολών
4.2.1 Βιντεοπροβολέας κινηµατογραφικών προβολών (τεµ.1 )
LCD PROJECTOR µε :
Tεχνολογία προβολής 3LCD
Φωτεινότητα >= 12000 ΑNSI Lumens
Λόγος αντίθεσης 3.000:1 ή καλύτερος
Ανάλυση XGA
∆ιόρθωση Keystone +/-40o
Image size 40’’- 500’’
Συµβατότητα : H/Y VGA , SVGA , XGA ,SXGA ,WXGA , UXGA
VIDEO PAL SECAM , NTSC
HDTV 1080i , 1080p ,720p
Oριζόντια συχνότητα 20-110 KHz
Κάθετη συχνότητα 50-110 ΚHz
Φακός για απόσταση προβολής από 20-25 µέτρα
Συνδεσιµότητα :1x DVI , 1x HDMI , 1x RGBHV(15-pin HD) , 1x RGBHV
(BNC/RCA) , 1x S-VIDEO , 1x MONITOR OUT , 1x USB , 2x RS232
Tροφοδοσία ρεύµατος 100-240 VAC , Kατανάλωση ρεύµατος <1000W
Bάση ανάρτησης από την οροφή .

4.2.2. Hλεκτροκίνητη οθόνη (τεµ 1)
Ηλεκτροκίνητη οθόνη διαστάσεων 700 x 500cm, ηλεκτροκίνητη, roll, format 4:3,
συµπεριλαµβανοµένου ποµπού και δέκτη τηλεχειρισµού, για έλεγχο της οθόνης
ασύρµατα µε τηλεκοντρόλ. Ύφασµα perforated, gain 1.2 . Γωνία θέσης
τουλάχιστον 160 µοιρών.

4.2.3 Βlue Ray Disc (player) (τεµ.1)
Blue-ray Disc™, Super Audio CD, DVD-Audio, DVD, CD playback
Υποστηρίζει Blu-ray 3D™, WiFi.
192kHz/32-bit audio DAC, FLAC file playback compatibility
iPhone/iPad, Android phone/tablet συµβατή εφαρµογή για τον χειρισµό
Netflix compatibility for internet video streaming
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USB είσοδοι στην πρόσοψη και πίσω για αναπαραγωγή βίντεο, µουσικής και
φωτογραφιών.
Συµβατότητα Media, DLNA, USB, BD-Video, BD-ROM, BD-R, BD-RE (BD-MV),
DVD-Audio, DVD-Video, DVD-R DL/-RW (DVD-Video, DVD-VR, AVCHD), DVD+R
DL/+RW (Video and VR mode, AVCHD), SA-CD, CD-DA, HDCD, CD-ROM and
CD-R/-RW
Συµβατότητα αρχείων, [VIDEO]: MKV with H.264, MPEG PS, MPEG TS, MPEG-4,
VOB, AVI, ASF, WMV, DivX Plus HD, AVCHD [AUDIO]: MP3, WMA, AAC, WAV,
FLAC [PHOTO]: JPEG,GIF, PNG

4.2.4 Επεξεργαστής Dolby Surround για τον κινηµατογραφικό ήχο (τεµ.1)
Αποκωδικοποιητής Dolby Digital και DTS.
Υποστηρίζει αποκωδικοποίηση, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic,
Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, DTS Digital Surround, DTS-ES® Discrete
6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS 2-Channel, DTS 96/24®, DTS 96/24 ES Matrix, DTS
Neo:6®, Uncompressed PCM, Analog stereo or mono.
Είσοδοι: Τέσσερεις S/PDIF digital είσοδοι σε δύο οπτικές εισόδους και δύο coaxial
RCA, µία balanced ή unbalanced stereo αναλογική είσοδος σε 5-pole captive
screw connector
Έξοδοι: Τρεις balanced ή unbalanced stereo line level έξοδοι σε 6-pole captive
screw connectors για

Front, Surround, και Back; ∆ύο balanced ή unbalanced

mono line level έξοδοι σε 3-pole captive screw connectors για Center και
Subwoofer
Επτά κανάλια µε 9-band παραµετρικό EQ

4.2.5 Kαλωδίωση Συστήµατος Προβολών (τεµ.1)
Η καλωδίωση περιλαµβάνει την τοποθέτηση όλων των καλωδίων και την σύνδεση
των συσκευών µεταξύ τους.
Καλώδιο RGB οµοαξονικά Video ( περίπου 50m)
Καλώδιο Video RG58 ( περίπου 150m)
Κεντρικός αγωγός υλικό Τ-Cu , διάµετρος 19Χ0,18
Εξωτερική επένδυση χρώµατος µαύρο διάµετρος 5 mm
Σύνθετη αντίσταση (Ohm) 50+-3
Ονοµαστική χωρητικότητα (pF/m) 101
Tάση ελέγχου επένδυσης (KV) 3
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Καλώδιο τροφοδοσίας 3Χ2,5mm2 ( περίπου 50m)
∆ιάµετρος καλωδίου 9,6 mm περίπου
Βάρος καλωδίου 165Kg/1Km
Μέγιστη ωµική αντίσταση σε DC σε 20οC 7,41

Καλώδιο χειρισµού οθόνης 5Χ1,5mm2 (περίπου 30m)
∆ιάµετρος καλωδίου 9,9 mm περίπου
Βάρος καλωδίου 165Kg/1Km
Μέγιστη ωµική αντίσταση σε DC σε 20οC 12,1
5.1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τον
κανονισµό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ώστε να είναι λειτουργικές,
ευέλικτες, µετατρέψιµες και πλήρως επισκέψιµες. Τα υλικά των εγκαταστάσεων
είναι εγκεκριµένα, πιστοποιηµένα και σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Τα καλώδια
προβλέπονται να διέρχονται µέσα σε σχάρα ή πλαστικό κανάλι 200x60mm που θα
αναχωρεί από τον χώρου των Dimmers και του Control room δεξιά της εισόδου και
θα καταλήγουν στις λήψεις των προβολέων. Το καλώδιο τροφοδοσίας προβολέων
θα είναι 3Χ2,5 εύκαµπτο για λήψεις προβολέων των 2,5KW (Συνολικά 31 λήψεις
ισχύος 2,5KW).
Οι θέσεις των λήψεων θα είναι όπως αναφέρονται παραπάνω . Η κάθε µία
αναχωρεί από τα Dimmers και καταλήγει σε αριθµηµένο φις σούκο.
Επίσης προβλέπεται και τροφοδοσία των Dimmers από πίνακα µε καλώδιο
5X6µµ2 µε 3Χ40Α ασφάλεια. Οι γραµµές αυτές θα είναι όσο και ο αριθµός των
Dimmers. Ο πίνακας τροφοδοσίας των Dimmers (κεντρικός πίνακας θεατρικού
φωτισµού) τροφοδοτείται από διακόπτη 3Χ80 Α του κεντρικού πίνακα του χώρου
µε καλώδιο 5 Χ 16 Α .
Τέλος και µέσα στην σκηνή προβλέπεται τριφασικός πίνακας σκηνής 3 Χ 40 Α ο
οποίος τροφοδοτεί 6 non dim σούκο πρίζες θηλυκές και έξι καραβοχελώνες µπλέ
χρώµατος περιµετρικά της σκηνής και σε απόσταση 30 cm από το δάπεδο για
την άρτια κίνηση των καλλιτεχνών όταν απαιτείται από την σκηνοθεσία black out
στην σκηνή
Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων ασθενών ρευµάτων και δικτύων, θα γίνει µε
καλώδια θωρακισµένα εύκαµπτα µέσα σε σχάρες 100x60 ανεξάρτητα από τα
ισχυρά ρεύµατα, και κατά το δυνατόν µη παράλληλα και σε απόσταση πάνω από
ένα µέτρο.
Όλα τα καλώδια θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται από την
µελέτη, θα διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά από το εργοστάσιο κατασκευής
τους και θα δοκιµασθούν πριν την παράδοση τους για την χρήση για την οποία
προορίζονται.
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Όλα τα καλώδια θα επισηµαίνονται και οι διαδροµές τους θα φαίνονται στα σχέδια
που θα παραδοθούν µε το πέρας των εργασιών .

5.2.1

Κανάλι πλαστικό όδευσης καλωδίων 200Χ60mm ( 110 µ.)

Κανάλι διανοµής από ΡVC τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) µετα των αναλογουσών
καµπύλων στηριγµάτων και µικροϋλικών, δηλ. την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και σύνδεσης, σε τοίxο ή σοβατεπί διαστάσεων 200 Χ 60mm

Καλώδια τύπου H05VV-U,R (NYM), ονοµαστικής τάσης 300/500v µόνωση και
µανδύα από PVC
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε
κανάλι, κλπ.) καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U,
(µονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε
µόνωση και µανδύα από PVC, περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης
και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες
σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

5.2.2.)∆ιατοµής 3 x 1,5 mm² (200 µ)
5.2.3.)∆ιατοµής 3 x 1,2 mm² (800 µ)

5.2.4 Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής αίθουσας (τεµ. 1)
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι τύπου ερµαρίου κατασκευασµένος από
χαλυβδολαµαρίνα πάχους 1.5 χιλ. ηλεκτροστατικής βαφής µε θύρα ασφαλιζόµενη
µε κλειδί, περιµετρικά της οποίας θα τοποθετηθεί ελαστικό παρέµβυσµα για την
επίτευξη στεγανότητας IP 54, κατάλληλος για τοποθέτηση στον τοίχο και σε
απόσταση 2 εκ. από αυτόν.
Τα υλικά ζεύξης θα είναι τοποθετηµένα στο εσωτερικό του πίνακα ενώ τα υλικά
ελέγχου στην πόρτα του πίνακα. Το κάτω µέρος του πίνακα και σε ύψος 30 cm θα
είναι ελεύθερο εσωτερικά για την ευχερή σύνδεση των καλωδίων του κινητήρα. Οι
καλωδιώσεις στο εσωτερικό του πίνακα θα οδεύουν σε πλαστικό κανάλι ανοιχτού
τύπου.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα συνοδεύεται από σχέδια (µονογραµµικό και
αυτοµατισµού όπου θα φαίνονται όλα τα στοιχεία των υλικών) τοποθετηµένα σε
ειδική σχεδιοθήκη στο εσωτερικό µέρος του πίνακα.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαµβάνει:
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1) Ερµάριο κατάλληλων διαστάσεων, για την ευχερή τοποθέτηση όλων των
παρακάτω αναφερόµενων υλικών και την ευχέρεια των χειριστών.
2)
3)
4)
5)
6)

Τριπολικό ασφαλειοαδιακόπτη ισχύος 80 Α.
Τριπολικοί διακόπτες ισχύος 40 για τις αναχωρήσεις των dimmers (5 τεµ)
Τρεις ενδεικτικές λυχνίες χρώµατος πορτοκαλί. (για τις 3 φάσεις)
Ασφάλειες για την προστασία των οργάνων ( 6 Α ).
Οτιδήποτε άλλο υλικό απαιτείται για την οµαλή λειτουργία τροφοδοσίας των
dimmers

Για προµήθεια, τοποθέτηση και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των
οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του
τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και
απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε
λειτουργία Με πόρτα προστασίας Ρ30.
5.2.5 Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής σκηνής (τεµ. 1)
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι τύπου ερµαρίου κατασκευασµένος από
χαλυβδολαµαρίνα πάχους 1.5 χιλ. ηλεκτροστατικής βαφής µε θύρα ασφαλιζόµενη
µε κλειδί, περιµετρικά της οποίας θα τοποθετηθεί ελαστικό παρέµβυσµα για την
επίτευξη στεγανότητας IP 54, κατάλληλος για τοποθέτηση στον τοίχο και σε
απόσταση 2 εκ. από αυτόν.
Τα υλικά ζεύξης θα είναι τοποθετηµένα στο εσωτερικό του πίνακα ενώ τα υλικά
ελέγχου στην πόρτα του πίνακα. Το κάτω µέρος του πίνακα και σε ύψος 30 cm θα
είναι ελεύθερο εσωτερικά για την ευχερή σύνδεση των καλωδίων του κινητήρα. Οι
καλωδιώσεις στο εσωτερικό του πίνακα θα οδεύουν σε πλαστικό κανάλι ανοιχτού
τύπου.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα συνοδεύεται από σχέδια (µονογραµµικό και
αυτοµατισµού όπου θα φαίνονται όλα τα στοιχεία των υλικών) τοποθετηµένα σε
ειδική σχεδιοθήκη στο εσωτερικό µέρος του πίνακα.
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα περιλαµβάνει:
1) Ερµάριο κατάλληλων διαστάσεων, για την ευχερή τοποθέτηση όλων των
παρακάτω αναφερόµενων υλικών και την ευχέρεια των χειριστών.
Τριπολικό ασφαλειοαδιακόπτη ισχύος 40 Α.
∆ιακόπτη διαφυγής εντάσεως ρεύµατος 30 mA
Τρεις ενδεικτικές λυχνίες χρώµατος πορτοκαλί. (για τις 3 φάσεις)
Ασφάλειες για την προστασία των οργάνων ( 6 Α ).
Μικροαυτόµατο διακόπτη 10 Α/Β για το φωτισµό (δύο κυκλώµατα µε τρία
φωτιστικά εναλλάξ ανά ένα)
6) Μικροαυτόµατο διακόπτη 16 Α/C εκκινήσεως για πρίζα (τρία κυκλώµατα
ανα δύο ρευµατοδότες)
Για προµήθεια, τοποθέτηση και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των
οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του
τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και
απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε
λειτουργία Με πόρτα προστασίας Ρ30
2)
3)
3)
4)
5)

Καλώδια τύπου E1VV-U,R (NYY), ονοµαστικής τάσης 600/1000V µε µόνωση
και µανδύα από PVC
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Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε
εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε
χάλκινους αγωγούς και µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής
τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος
αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των
υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες,
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων
και ελέγχων
5.2.6.)∆ιατοµής 3 x 1,5 mm² (50 µ)
5.2.7.)∆ιατοµής 3 x 1,2 mm² (50 µ)
5.2.8 Πρίζες σούκο θηλυκές σε κανάλι (6 τεµ)
Ρευµατοδότης χωνευτός (κανονικός η στεγανός) 230 V πλήρης ,δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου και µικροϋλικών ,εγκατάσταση σε κανάλι και
σύνδεση.
5.2.9 Καραβοχελώνες 40 W µπλε χρώµατος (6 τεµ)
Στεγανό φωτιστικό σώµα τύπου καραβοχελώνας, σκληρής υάλου, µε ντουί Ε27 και
λαµπτήρα µπλε χρώµατος και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών για παράδοση σε λειτουργία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν µε φροντίδα και δαπάνη του
προµηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία. Όπου δεν αναφέρεται
διαφορετικά απαιτείται τουλάχιστον ενός έτους εγγύηση. Κατά τη διάρκεια του
χρόνου εγγύησης θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή, δωρεάν,
όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις όταν και όπως προβλέπονται από
τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε
επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποβληθεί σε βλάβη.
Να δοθούν µε την παράδοση των ειδών τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισµού και
service, µε τα κυκλωµατικά διαγράµµατα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης
και τους κωδικούς των ανταλλακτικών. Να δοθεί βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα µε
τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής να µην υπερβαίνει τον ένα µήνα (εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«πακέτο Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ»

α/α
1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ
Καρέκλες φουαγιέ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεµ.

8

Κιν/φος Ηράκλειας

2

Τραπεζάκια φουαγιέ

Τεµ.

4

Κιν/φος Ηράκλειας

3

Πολυθρόνες αίθουσας
κιν/φου Θεατών
Καρέκλες στα καµαρίνια

Τεµ.

300

Κιν/φος Ηράκλειας

Τεµ.

12

Κιν/φος Ηράκλειας

4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«πακέτο Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ »
1

Αυλαία

Τεµ.

1

Κιν/φος Ηράκλειας

2

Αυλαία βάθους

Τεµ.

1

Κιν/φος Ηράκλειας

3

Κουίντες

Τεµ.

4

Κιν/φος Ηράκλειας

4

Αέρια

Τεµ.

2

Κιν/φος Ηράκλειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
πακέτο Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

A/A

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Κονσόλα Φωτισµού

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

2 Dimmers 6 X 3 KW

ΤΕΜ

5

Κιν/φος Ηράκλειας

ΤΕΜ

6

Κιν/φος Ηράκλειας

4 Προβολέας profile

ΤΕΜ

4

Κιν/φος Ηράκλειας

5 Προβολέας θεάτρου Plano convex 1000W

ΤΕΜ

10

Κιν/φος Ηράκλειας

6 Προβολέας θεάτρου Fresnel

ΤΕΜ

4

Κιν/φος Ηράκλειας

7 Προβολέας θεάτρου παρακολούθησης (follow spot) ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

8 Βάσεις ανάρτησης φωτιστικών

ΤΕΜ

5

Κιν/φος Ηράκλειας

9 Σχάρα Οροφής σκηνής

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

1 Ηχείο δύο δρόµων

ΤΕΜ

2

Κιν/φος Ηράκλειας

2 Ηχεία SUB

ΤΕΜ

2

Κιν/φος Ηράκλειας

3 Ηχεία monitor

TEM

2

Κιν/φος Ηράκλειας

4 Ηχεία Surround

TEM

8

Κιν/φος Ηράκλειας

5 Κονσόλα ήχου 16 εισόδων

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

6 Ακουστικά ηχολήπτη

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

7 CD player - Recorder

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

8 Μικρόφωνο δυναµικό

ΤΕΜ

2

Κιν/φος Ηράκλειας

9 Μικρόφωνο πυκνωτικό

ΤΕΜ

2

Κιν/φος Ηράκλειας

10 Ασύρµατο µικρόφωνο

ΤΕΜ

2

Κιν/φος Ηράκλειας

11 Βαθµίδα ενίσχυσης ήχου

ΤΕΜ

3

Κιν/φος Ηράκλειας

1

3

Προβολέας θεάτρου συγκεντρωτικός profile cool
beam, 25-50o

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ
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ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

13 Πολυκαλώδιο 24 ζευγών

m

50

Κιν/φος Ηράκλειας

14 Καλώδιο µεγαφώνων 2 ζευγών

m

200

Κιν/φος Ηράκλειας

15 Καλώδιο αναλογικού ήχου 1 ζεύγους

m

100

Κιν/φος Ηράκλειας

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

2 Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολών

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

3 Blue Ray Disc (player)

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

4 Επεξεργαστής ήχου DOLBY

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

5 Καλωδίωση Συστήµατος προβολών

ΤΕΜ

1

Κιν/φος Ηράκλειας

1 Κανάλι διανοµής από πλαστικό 200 Χ 60mm

m

110

Κιν/φος Ηράκλειας

2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2

m

200

Κιν/φος Ηράκλειας

3 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5mm2

m

800

Κιν/φος Ηράκλειας

12 Rack µεταλλικό

16 ∆ιάφορα αναλώσιµα
Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
1

Βιντεοπροβολέας σταθερός κινηµατογραφικών
προβολών

∆. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ IΣΧΥΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

4

Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής αίθουσας –Dimmers
TEM
3 x 80 A γενικός διακόπτης

1

Κιν/φος Ηράκλειας

5

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισµού σκηνής τριφασικός 3
TEM
x 40 A

1

Κιν/φος Ηράκλειας

m

50

Κιν/φος Ηράκλειας

m

50

Κιν/φος Ηράκλειας

8 Πρίζες σούκο θηλυκές σε κανάλι

ΤΕΜ

6

Κιν/φος Ηράκλειας

9. Καραβοχελώνες 40W µπλέ χρώµατος

ΤΕΜ

6

Κιν/φος Ηράκλειας

Καλώδιο παροχής Κεντρικού πίνακα Αίθουσας –
6 Dimmers
5x16 Α
7

Καλώδιο παροχής συσκευών Dimmers 5 x 6 A και
Πίνακα σκηνής
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1193/2013 Π.Ε Σερρών
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΄- ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ../….
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ¨ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ¨ ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
Στις Σέρρες σήµερα την………………………………………2013, στα γραφεία της
∆/νσης Τεχνικών Έργων οδός Τέρµα Οµονοίας, µεταξύ αφενός της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων η οποία εδρεύει στις Σέρρες, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον
Προϊστάµενο ∆οµών Περιβάλλοντος
Αρχή"

και

αφετέρου

εκπροσωπείται

της

νόµιµα

και θα καλείται στο εφεξής "Αναθέτουσα

εταιρείας

από

τον

«………………………………..»

κ.

…………………………..

Α∆Τ

που
….

…………………, σύµφωνα……………… ……………………… και θα καλείται
εφεξής "Προµηθευτής", συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα
ακόλουθα:
Με βάση την διακήρυξη ………./2013 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων προκηρύχθηκε
Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη από οικονοµικής
άποψης

προσφορά

τιµή

σε

ευρώ,

για

την

προµήθεια

εξοπλισµού

…………………………………………… για τον πρώην κιν/φο «Κεντρικόν» στον
∆ήµο Ηράκλειας.
Η προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της Προκήρυξης του
∆ιαγωνισµού, αφορούν το πακέτο ………….που κατακυρώθηκαν µε την Απόφαση
……………………… της ∆/νσης Τεχνικών Έργων.
Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προµηθευτή και ο
Προµηθευτής αναλαµβάνει την προµήθεια του εξοπλισµού µε τα είδη του πακέτου
όπως και τη µεταφορά και εγκατάσταση των ειδών του παραρτήµατος Γ της
σχετικής

διακήρυξης,

στους

τόπους

παράδοσης

που

αναφέρονται

προκήρυξη, µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες:
Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση
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στην

1.1 Η σύµβαση διέπεται από τους όρους της υπ΄αρ…………………2013
διακήρυξης

του

διαγωνισµού

και

την

προσφορά

του

προµηθευτή

που

κατακυρώθηκε σύµφωνα µε την Απόφαση …………………………………..
1.2 Τα κείµενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα
παραρτήµατα, θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη της παρούσας σύµβασης και
αποτελούν µε αυτήν ενιαίο σύνολο.
1.3 Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται
ρητά από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόµενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη
κατά σειρά η παρούσα ∆ιακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονοµική και
τεχνική προσφορά του Αναδόχου.
Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές
2.1 Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιµές µονάδας κάθε είδους καθώς
και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνηµµένο σε αυτή τη σύµβαση
παράρτηµα A΄.
2.2 Οι τόποι προορισµού των ειδών και οι ποσότητες φαίνονται στο συνηµµένο σ'
αυτή τη σύµβαση παράρτηµα Β΄ και Γ΄.
2.3 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προµηθευτή για την
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη σύµβαση,
ανέρχεται σε……………...…..ευρώ πλέον ΦΠΑ ………………ευρώ.
Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών – Προδιαγραφές
3.1 Τα είδη που θα προµηθεύσει ο Προµηθευτής θα είναι προέλευσης και
κατασκευής του εργοστασίου ………………………………………….
3.2 Τα υπό προµήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη
διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ των προδιαγραφών
της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η
τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση.
Άρθρο 4 - Προθεσµίες
4.1 Η προθεσµία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προµηθευτής για την εκτέλεση
των υποχρεώσεών του είναι η άφιξη, η τοποθέτηση και οι απαραίτητες δοκιµές
ορθής λειτουργίας των ειδών του κάθε πακέτου, εντός τριών (3) µηνών από την
υπογραφή της σύµβασης. Η σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
τους θα γίνει το αργότερο σε τριάντα (30) Ηµερολογιακές Ηµέρες από την άφιξή
τους στο χώρο του κιν/φου που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β΄ της Σύµβασης,
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σύµφωνα µε το άρθρο 15 «Όροι Σύµβασης- ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις» της
∆ιακήρυξης.
4.2 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσµίες, επιβάλλονται στον Προµηθευτή οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 του π.δ.118/2007.
Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και ο εξοπλισµός ή οι
υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο
Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 33
του Π.∆.118/2007.
α)Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το
1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 33 του Π.∆.118/2007, του
παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα. β)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2,
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Οι ρήτρες καθυστέρησης αφαιρούνται από την οριστική πληρωµή προς την
Προµηθεύτρια.
4.3 Ο Προµηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Αναθέτουσα
Αρχή και τους υπεύθυνους του κιν/φου, τουλάχιστον 10 εργάσιµες µέρες προ της
φόρτωσης

των

ειδών

προκειµένου

να

ετοιµασθούν

οι

χώροι

που

θα

εγκατασταθούν τα είδη.
Άρθρο 5 - Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
5.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει στον χώρο του κιν/φου,
σύµφωνα µε τον Πίνακα του Παραρτήµατος Γ της διακήρυξης, από την Επιτροπή
Παραλαβής που συνεστήθη µε την υπ.αριθµ. …………. της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων. Η αποστολή των ειδών στον κινηµατογράφο θα γίνει µε ευθύνη του
προµηθευτή.
5.2 Ο Προµηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει µέχρι την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.
Άρθρο 6 - Πληρωµές – κρατήσεις
6.1 Η δαπάνη της σύµβασης έχει εγγραφεί και χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 0088
µε κωδικό 2010ΕΠ00880065. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Μακεδονία –
Θράκη 2007-2013» µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους.
6.2 Οι πληρωµές στον Προµηθευτή, υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για
έργα που χρηµατοδοτούνται από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Με
κάθε πληρωµή θα γίνονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία
κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του
καθαρού ποσού, καθώς και 0,1% επί του ποσού της Σύµβασης υπέρ της Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων.
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6.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον
Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται
δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών
στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν
στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον
βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
6.4 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον προµηθευτή θα γίνει ως εξής:
Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του
100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των ειδών.
6.5 Για την πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, ο Προµηθευτής οφείλει να
καταθέσει µε ευθύνη του, στην Οικονοµική Υπηρεσία της υπηρεσίας, τα παρακάτω
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της ∆ιακήρυξης.
6.5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής
6.5.2 Πρωτότυπο τιµολόγιο πώλησης
6.5.3 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών και
του ενηµερωτικού υλικού.
6.5.4 Αποδεικτικό εισαγωγής του είδους στον χώρο του κινηµατογράφου.
6.5.5 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.
Άρθρο 7- Λοιποί όροι
7.1 Ο Προµηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση,
αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβληµάτων, δωρεάν για 2 έτη ή όπως
αναλυτικά ορίζεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του
Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης, από την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή.

Επίσης

αναλαµβάνει

την

ευθύνη

συντήρησης

και

παροχής

ανταλλακτικών για 5 έτη από την οριστική παραλαβή, σύµφωνα µε τους όρους της
διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.
7.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια,
σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο.
7.3 Ο Προµηθευτής έχει υποχρέωση να αναπαράγει σε αριθµό αντιγράφων
ανάλογο µε τους τόπους παράδοσης, σειρά πρωτοτύπων φυλλαδίων της
προσφοράς του που θα του χορηγήσει η Αναθέτουσα Αρχή για την παραλαβή των
ειδών.
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7.4 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσφέρει και να
τοποθετήσει στα προσφερόµενα είδη, σε µόνιµη θέση, ένδειξη υπό µορφή µικρής
αυτοκόλλητης ετικέτας, ο τύπος, οι διαστάσεις και το περιεχόµενο της οποίας θα
δοθεί στον Προµηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή.
7.5 Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε φθορά ή
ζηµιά προκληθεί στο χώρο του κινηµατογράφου κατά την προµήθεια και
τοποθέτηση των ειδών της σύµβασης.
7.6 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι
διατάξεις του Συµφώνου Αποδοχής Όρων, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε
την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον.
7.7 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης κατατέθηκε από τον
Προµηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, µε στοιχεία Νο…………………, ποσού…………. €,
ηµεροµηνία έκδοσης………………….. της Τράπεζας………………………………. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 25 παρ.7,8 του Π.∆. 118/2007 και µετά την κατάθεση της εγγυητικής
επιστολής καλής λειτουργίας .
7.8 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού µετά την οριστική παραλαβή και πριν
την αποδέσµευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, θα κατατεθεί από τον
Προµηθευτή εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, µε χρόνο ισχύος είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την
οριστική παραλαβή.
7.9 Το κείµενο της παρούσας σύµβασης αφού αναγνώσθηκε και συµφωνήθηκε,
υπογράφεται νόµιµα και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σε πέντε (5) όµοια
πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα
Αρχή και ένα (1) πήρε ο Προµηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ∆/νση Τεχνικών Έργων

Για τον Προµηθευτή

Ο ∆ιευθυντής
α.α

Γεράσιµος Σµυρνάκης
Πολ. Μηχανικός Β΄β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
Ε1 - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής
Ονοµασία Τράπεζας ...
Κατάστηµα ...
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ηµεροµηνία έκδοσης ...
ΕΥΡΩ

Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθµόν ... για ΕΥΡΩ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ……….(και ολογράφως)
………………………………………………….
υπέρ
της
Εταιρείας………………………….………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ …………………... (ή σε
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2)
…………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο
διαγωνισµό της ∆/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Σερρών, για την προµήθεια των
αντικειµένων
του πακέτου
……… σύµφωνα
µε την
υπ’ αριθ.
…………………∆ιακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 1
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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Ε2- Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)
……………

Ηµεροµηνία

έκδοσης

ΕΥΡΩ
…………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθµόν ... για ΕΥΡΩ ...
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως)
......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της
Εταιρείας
…………………………………………………,
οδός…………………..…………….,
αριθµός ……………, ΤΚ…………………...
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. ,
(2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των
όρων της µε αριθµό ……………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την
προµήθεια αντικειµένων µε κωδικούς ……………………………. (αριθµός
διακήρυξης ……/……) προς κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
……………………. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας
καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας
δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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Ε3-

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας

Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)
……………

Ηµεροµηνία

έκδοσης

ΕΥΡΩ
…………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθµόν ... για ΕΥΡΩ ...
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως)
......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της
Εταιρείας
…………………………………………………,
οδός…………………..…………….,
αριθµός ……………, ΤΚ…………………...
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. ,
(2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων
από αυτή ειδών µε αριθµό σύµβασης ………………………, που υπέγραψε µαζί
σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προµήθεια ειδών µε
κωδικούς ……………………. (αριθµός διακήρυξης ……../…….) προς κάλυψη
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και το οποίον ποσόν καλύπτει το
2,5% της συµβατικής αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ
……………………………. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
……………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας
δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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Ε4 - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής

Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)
……………

Ηµεροµηνία

έκδοσης

ΕΥΡΩ
…………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ υπ’ αριθµόν ... για ΕΥΡΩ ...
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως)
......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της
Εταιρείας
…………………………………………………,
οδός…………………..…………….,
αριθµός ……………, ΤΚ…………………...
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. ,
(2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης προµηθευτών), για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το ………%
της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ …………… ΕΥΡΩ της µε αριθµό …………….
σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ή Ένωση εταιρειών) για
την προµήθεια αντικειµένων µε κωδικούς …………………………….
(αριθµός
διακήρυξης ……/……) προς κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών , πλέον τόκων κατ΄ εφαρµογή των άρθρων του Π∆ 118/2007.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας
καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας
δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1193/2013 Π.Ε Σερρών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται, για κάθε πακέτο στο σύνολο του µε τη
συµπλήρωση του πίνακα της µορφής του υποδείγµατος ΣΤ.
–
τίτλος πακέτου:………………

ΠΑΚΕΤΟ…..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ …….

(1)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

……………….

(2)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
………………………………………………………………………

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

………………..

(4)Φ.Π.Α. ( αριθµητικά)

………………..

(5)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΜΕ ΦΠΑ

…………………

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΜΕ ΦΠΑ
…………………………………………………………………………
(7)Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1193/2013 Π.Ε Σερρών

Για την ∆/νση Τεχνικών Έργων

Οι συντάξαντες

Ο ∆ιευθυντής
∆ήµητρα Μέλλιου (Αρχιτέκτων Μηχ/κός)
Πασχάλης Ρακιτζής (Η/Μ Μηχ/κός)
Γεράσιµος Σµυρνάκης
Πολ. Μηχανικός Β΄β

1 / 8 /2013

Θεσσαλονίκη

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Μασλαρινός Αθανάσιος

2. Ζωγράφου – Τσαντάκη Μαρία

3. Θάνος Αλέξανδρος

4. Μακρίδης Νικόλαος

5. Πάλλας Κωνσταντίνος

6. Τζηρίτης ∆ηµήτριος

7. Ανθρακίδης Χρήστος

8. Βελόπολος Κυριάκος

9. Καραµάνης Μιχαήλ

10. Ρέβας Βασίλειος
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