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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α.Φ.Μ. : 997708467 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) 
EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 

Βόλος: 05/11/2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 14940/ΔΕ2514 

 
 

Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Fax 
email 

: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως 
: 38446 
: 24210 - 40740 
: 24210 - 43963 
: ekpaideusi@doepap.gr 

Δαπάνη: Προμήθεια και τοποθέτηση 

κουφωμάτων από PVC, για την 

αντικατάσταση ξύλινων φθαρμένων 

κουφωμάτων, στον παιδικό σταθμό 

Ορφέα.  

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 4.960,00 ευρώ                                          

Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): 4.000,00 ευρώ 

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%): 4.960,00 ευρώ                                          

 

Περιεχόμενα:  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Πληροφορίες Δαπάνης 

Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης  

Πρότυπο Προσφοράς  

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων από PVC, για την αντικατάσταση 

ξύλινων φθαρμένων κουφωμάτων, στον παιδικό σταθμό Ορφέα.  

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 

ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων από PVC, 

για την αντικατάσταση ξύλινων φθαρμένων κουφωμάτων, στον παιδικό σταθμό 

Ορφέα (υπ. αρ. 72883, 26-10-2018 τεχνική μελέτη), µε τη διαδικασία της συλλογής 

προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές 

προσφορές σύμφωνα µε:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

5. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται. 

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων από PVC, 

για την αντικατάσταση ξύλινων φθαρμένων κουφωμάτων, στον παιδικό σταθμό 

Ορφέα. Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 07/11/2018, ημέρα Τετάρτη, έως τις 

09/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ, στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη 

«Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη - 

Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Προμήθεια και τοποθέτηση 

κουφωμάτων από PVC, για την αντικατάσταση ξύλινων φθαρμένων κουφωμάτων, 

στον παιδικό σταθμό Ορφέα» ανέρχεται στο ποσό των  4.960,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α. 

(προμήθεια). Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι: 

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής  
Χ 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό 

φάκελο, στην Υπηρεσία.  
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2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα 

απορρίπτεται.  

4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.  

5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα 

κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία). 

7. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα για 

συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για 

συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των 

διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από: 

Α/Α Χρηματοδοτήσεις 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  

3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισμός Χ 
 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι: Σύμβαση  

Α/Α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης  
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προμήθειας Χ 

4 Τεχνικής - λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  
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5 Υπηρεσίας  

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι: 

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής  
Χ 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα προβεί στην πραγματοποίηση της κάτωθι 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου :   

Α/Α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Ανοιχτή Χ 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 Σύμπραξη καινοτομίας  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη: Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων από PVC, για την αντικατάσταση 

ξύλινων φθαρμένων κουφωμάτων, στον παιδικό σταθμό Ορφέα. 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα CPV 

1 
Ανοιγόμενη υαλόθυρα πόρτα PVC, λευκή, χαλύβδινη 
ενίσχυση, διαστάσεων 0,90X2,15 αποτελούμενη από 
πάνελ PVC (0,90Χ0,70) και υαλοπίνακα (0,90Χ1,45) 

Τεμάχιο 2 
44221000-5 
Παράθυρα, 
πόρτες και 
συναφή είδη 

2 

Σταθερή τζαμαρία PVC λευκή, με χαλύβδινη ενίσχυση 
εσωτερικά διαστάσεων 2,03Χ3,10 και 0,90Χ0,95 
αποτελούμενη από 2 πάνελ PVC λευκά με χαλύβδινη 
εσωτερική ενίσχυση (1,00Χ0,70) και 5 υαλοπίνακες 24mm 
τριπλής προστασίας, εκ των οποίων το ένα ανοιγόμενο - 
ανακλινόμενο. 

Τεμάχιο 2 
44221000-5 
Παράθυρα, 
πόρτες και 
συναφή είδη 

3 
Κιλοδοκός σιδήρου 100Χ50Χ2mm για στήριξη, βαμμένη 
με ειδικό αντισκωριακό χρώμα. 

Τεμάχιο 1 
44221000-5 
Παράθυρα, 
πόρτες και 
συναφή είδη 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιθυμεί να προβεί 

στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων από PVC, για την αντικατάσταση 

ξύλινων φθαρμένων κουφωμάτων, στον παιδικό σταθμό Ορφέα, με βάση την υπ. αρ. 

72883, 26-10-2018 τεχνική μελέτη. Ο ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για 

το είδος δαπάνης (προμήθεια), όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 

4.960,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η 

πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και 

εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου 

Βόλου.  

Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση 

κουφωμάτων από  PVC, χρώματος λευκού, με  χαλύβδινη ενίσχυση εσωτερικά, 

συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων (triplex) συνολικού πάχους 24mm και των 

πλαστικών ταμπλάδων, προκειμένου να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα ξύλινα 

κουφώματα τα οποία παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές μη αντιμετωπίσιμες με 

εργασίες συντήρησης.      

Συγκεκριμένα θα αντικατασταθούν 2 ξύλινες τζαμαρίες αιθουσών, 

διαστάσεων 2,93 Χ 3,10 που οδηγούν προς τον αύλειο χώρο του παιδικού σταθμού. 

Το κάθε τεμάχιο θα αποτελείται από ανοιγόμενη πόρτα διαστάσεων 0,90Χ2,15 και το 

υπόλοιπο τμήμα (ανάπτυγμα καννάβου) από πλαστικό ταμπλό (πάνελ) στο κάτω 

μέρος ύψους 0,70μ. και υαλοπίνακες triplex 24 mm (4+4/10/5) εκ των οποίων ο ένας 

θα φέρει μηχανισμό ανάκλησης και ανοίγματος, (σχέδιο 1). 

Τζάμι 
Ανοιγόμεν
ο τζάμι 

Τζάμι 0,95 

Τζάμι Τζάμι 
Τζάμι 
Πόρτας 

1,45 

Πάνελ Πάνελ 
Πάνελ 
Πόρτας 

0,70 

2,03 0,90  
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Οι ενδιαφερόμενοι πριν συμπληρώσουν την προσφορά τους θα πρέπει να 

επισκεφθούν τους χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες, να λάβουν υπόψη τους τις 

αποκλίσεις που πιθανόν να υπάρχουν, να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 

να καταγράψουν τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης των 

εργασιών, προκειμένου να συντάξουν την οικονομική τους προσφορά. Οπουδήποτε 

και εφόσον επηρεάζονται υπάρχοντα οικοδομικά στοιχεία από την εκτέλεση 

εργασιών, αυτά θα επαναφέρονται με δαπάνη του αναδόχου στην αρχική τους μορφή.  

Περιγραφή υλικών προς προμήθεια: 

Α) Τζαμαρία  (σχ.1) αποτελούμενη από: 

1) Σταθερό τμήμα με συνθετικό πάνελ 

2) Σταθερά υαλοστάσια - φεγγίτες 

3) Ανακλινόμενο και ανοιγόμενο υαλοστάσιο - φεγγίτη 

4) Ανοιγόμενη υαλόθυρα με συνθετικό πάνελ στο κάτω τμήμα της 

Συμπεριλαμβάνονται μηχανισμοί λειτουργίας κλειδώματος, ανάκλισης δηλ. 

πόμολα κλειδαριές κλπ. 

Β) Κιλοδοκός σιδήρου 100Χ50Χ2 mm 

Προδιαγραφές: 

Τα κουφώματα θα είναι σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2009 

και οι υαλοπίνακες ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009. Ο Βόλος ανήκει στην 

κλιματική ζώνη Β σύμφωνα  με τον ΚΕΝΑΚ, όποτε απαιτείται συντελεστής 

θερμοπερατότητας  UW≤2,6W/m2K. 

Τα κουφώματα θα έχουν πολυθαλαμικές διατομές u-PVC με πρόσθετα 

(οπλισμό, μεταλλικές διατομές από γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο) για την 

βελτίωση της αντοχής του στην υπεριώδη (ultraviolet) ακτινοβολία, τον περιορισμό 

της μετάδοσης της φλόγας και της έκλυσης βλαπτικών πτητικών και αερίων καύσεως, 

χρωματισμένα στη μάζα  ή  επιφανειακά. Θα παράγονται από εργοστάσιο, του οποίου 

οι παραγωγικές διαδικασίες θα είναι πιστοποιημένες κατά Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας), δυνάμενο να παράγει ολοκληρωμένες 

σειρές διατομών (profile) ενισχυμένων με διαμορφωμένες κοίλες κλειστές ή ανοικτές 

ράβδους από εν θερμό γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα και λοιπών εξαρτημάτων 

σύνδεσης με τις οποίες μπορούν να συντεθούν κουφώματα (θύρες, παράθυρα) 

οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων.  
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Οι υαλοπίνακες θα είναι triplex ενεργειακοί, 4+4.10.5 δηλαδή δύο 

υαλοπίνακες των 4mm συνενωμένοι με μεμβράνη ασφαλείας, 10mm κενό αέρος και 

ένας υαλοπίνακας των 5mm,  πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και 

σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.  

Ενδεικτικός συντελεστής θερμοπερατότητας Ug του υαλοπίνακα ≤1,3 W/m2K ή  

τέτοιος ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές των κουφωμάτων και συγκεκριμένα ο 

συντελεστής θερμοπερατότητας όπως ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα των 

υαλοστασίων. 

Για κάθε τοποθετημένo κούφωμα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού με 

τις επιδόσεις του κουφώματος: αεροπερατοτητα, υδατοπερατότητα, αντίσταση σε 

ανεμοπίεση, συντελεστής συνολικός θερμοπερατότητας UW≤2,6 w/m2K. 

Οι προσφερόμενες για εγκατάσταση από τον Ανάδοχο σειρές κουφωμάτων θα 

συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια για έγκριση από την Επίβλεψη με σήμανση 

«CE». Τα αποξηλωμένα κουφώματα θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. Οι υαλοπίνακες θα είναι τριπλοί, διαφανείς, ενεργειακοί, θα είναι 

πιστοποιημένοι, θα φέρουν σήμανση «CE».   

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:     

1. Αποξήλωση και απομάκρυνση των υφισταμένων ξύλινων κουφωμάτων. 

2. Προετοιμασία των επιφανειών των δομικών στοιχείων για την εγκατάσταση των 

νέων κουφωμάτων. 

3. Τοποθέτηση των προς προμήθεια κουφωμάτων και αποκατάσταση περιμετρικών 

δομικών στοιχείων, (κλείσιμο οπών, στοκάρισμα, αστάρωμα, βάψιμο). 

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο που να μην εμποδίζεται η 

λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική 

Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ). 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα CPV 
Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 

Ανοιγόμενη υαλόθυρα πόρτα PVC, λευκή, 
χαλύβδινη ενίσχυση, διαστάσεων 0,90X2,15 
αποτελούμενη από πάνελ PVC (0,90Χ0,70) 
και υαλοπίνακα (0,90Χ1,45) 

Τεμάχιο 2 
44221000-5 
Παράθυρα, 
πόρτες και 
συναφή είδη 

510,00 
€/τεμ 

1.020,00 € 

2 
Σταθερή τζαμαρία PVC λευκή, με χαλύβδινη 
ενίσχυση εσωτερικά διαστάσεων 2,03Χ3,10 

Τεμάχιο 2 44221000-5 
Παράθυρα, 

1.400,00 
€/τμ 

2.800,00 € 
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και 0,90Χ0,95 αποτελούμενη από 2 πάνελ 
PVC λευκά με χαλύβδινη εσωτερική ενίσχυση 
(1,00Χ0,70) και 5 υαλοπίνακες 24mm τριπλής 
προστασίας, εκ των οποίων το ένα ανοιγόμενο 
- ανακλινόμενο. 

πόρτες και 
συναφή είδη 

3 
Κιλοδοκός σιδήρου 100Χ50Χ2mm για 
στήριξη, βαμμένη με ειδικό αντισκωριακό 
χρώμα. 

Τεμάχιο 1 
44221000-5 
Παράθυρα, 
πόρτες και 
συναφή είδη 

180,00 
€/τ.μ. 

180,00 € 

 Σύνολο     4.000,00 € 

     ΦΠΑ 24% 960,00 € 

     
Σύνολο με 
Φ.Π.Α 

4.960,00 € 

 

Γενικοί Όροι: 

o Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 

και των εργασιών των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν για τις 

παραπάνω εργασίες. Επίσης θα υπάρχει μέριμνα από τον ανάδοχο για την 

μεταφορά των υλικών στους χώρους εφαρμογής τους, καθώς και τον πλήρη 

καθαρισμό μετά το πέρας των εργασιών.  

o Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις οδηγίες 

εφαρμογής του κατασκευαστή ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι 

λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.  

o Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό με όλους της 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών 

κανονισμών και ο ανάδοχος  θα φέρει την ευθύνη για κάθε ατύχημα οφειλόμενο σε 

πλημμελή λήψη μέτρων ασφαλείας, του εργατοτεχνικού προσωπικού και όσων 

διέρχονται κοντά από τον χώρο εργασίας, γι' αυτό θα μεριμνά για την τοποθέτηση 

σημάτων κινδύνου. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη να 

μεριμνεί για τις σχετικές αδειοδοτήσεις από αρμόδιους φορείς – όταν και εφόσον 

αυτό απαιτείται. 

o Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει πενταετή εγγύηση για τα υλικά και την 

εφαρμογή τους.  

o Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή να λαμβάνει φωτογραφίες πριν, κατά και 

μετά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας με δικές 

του δαπάνες, τις οποίες θα παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή. 
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o Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των μηχανημάτων, 

εργαλείων και υλικών, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, για κάθε ατύχημα και 

σε μη εργάσιμες ώρες.   

o Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις το ακέραιο σε περιπτώσεις βλάβης των εγκαταστάσεων 

λόγω εσφαλμένου εκ μέρους του χειρισμού ή λειτουργίας ή συντήρησής των και 

είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει πλήρως με δική του δαπάνη (εργασία, 

υλικά, μικροϋλικά κ.λπ.).  

o Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα παραδοθούν πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία, 

περιλαμβάνουν δε κάθε εργασία, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη 

και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά.   
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL: 

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου): 
 
 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα CPV 
Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 

Ανοιγόμενη υαλόθυρα πόρτα PVC, λευκή, 
χαλύβδινη ενίσχυση, διαστάσεων 0,90X2,15 
αποτελούμενη από πάνελ PVC (0,90Χ0,70) 
και υαλοπίνακα (0,90Χ1,45) 

Τεμάχιο 2 
44221000-5 
Παράθυρα, 
πόρτες και 
συναφή είδη 

  

2 

Σταθερή τζαμαρία PVC λευκή, με χαλύβδινη 
ενίσχυση εσωτερικά διαστάσεων 2,03Χ3,10 
και 0,90Χ0,95 αποτελούμενη από 2 πάνελ 
PVC λευκά με χαλύβδινη εσωτερική ενίσχυση 
(1,00Χ0,70) και 5 υαλοπίνακες 24mm τριπλής 
προστασίας, εκ των οποίων το ένα ανοιγόμενο 
- ανακλινόμενο. 

Τεμάχιο 2 
44221000-5 
Παράθυρα, 
πόρτες και 
συναφή είδη 

  

3 
Κιλοδοκός σιδήρου 100Χ50Χ2mm για 
στήριξη, βαμμένη με ειδικό αντισκωριακό 
χρώμα. 

Τεμάχιο 1 
44221000-5 
Παράθυρα, 
πόρτες και 
συναφή είδη 

  

 Σύνολο      

     ΦΠΑ 24%  

     
Σύνολο με 
Φ.Π.Α 

 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α ολογράφως. : ………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή. 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 


