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ΠΡΟΣ:  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συµµετοχής σε διαγωνισµό για την επιλογή Αναδόχου για την 

«Ξεµοντάρισµα, φόρτωση, µεταφορά και επανεγκατάσταση του Εργαστηρίου 
της Περιφερειακής  Κοµοτηνής από τα Άσπρα Χώµατα Καβάλας, στο χώρο του 
ΧΣΑ Βέννας» 

 
 
 
 1. Η Εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) σας προσκαλεί, να συµµετάσχετε 
σε διαγωνισµό επιλογής Αναδόχου για την προµήθεια του θέµατος, προϋπολογισµού 
10.000,00€, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την 
ισχύουσα «∆ιαδικασία Προµηθειών» αυτής. Το ακριβές αντικείµενο της ανωτέρω προµήθειας 
περιγράφεται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. 
 
 2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον υπόψη διαγωνισµό θα πρέπει 
να υποβάλουν σχετικό «Φάκελο Συµµετοχής» τους, είτε α) αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά ή 
καταθέτοντάς τον, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κοµοτηνής της 
Εταιρίας µας, είτε β) αυτοπροσώπως ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού από νόµιµο 
εκπρόσωπο του ∆ιαγωνιζόµενου, το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 19/08/2013 και ώρα 11:00, 
φέροντας την ευθύνη της εµπρόθεσµης υποβολής των προσφορών τους, ακόµη και σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας. 

  Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα θα επιστραφούν χωρίς να 
αποσφραγιστούν.  

  Η ανωτέρω υποβολή της περίπτωσης α) µπορεί να γίνει µε κατάθεση στο 
πρωτόκολλο, είτε απευθείας, είτε µέσω ταχυδροµείου στη διεύθυνση:  

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.,  
Περιφερειακή Υπηρεσία Κοµοτηνής 
Όπισθεν Οικισµού Ηφαίστου 
Τ.Κ. 69100, Κοµοτηνή 
ΤΘ 420 

 
 3. Ο «φάκελος συµµετοχής» θα πρέπει να υποβληθεί σφραγισµένος, και 
πάνω του να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
α. Τίτλος διαδικασίας: «Συµµετοχή στο διαγωνισµό µεταξύ περιορισµένου 

αριθµού καλουµένων για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας 
«Ξεµοντάρισµα, φόρτωση, µεταφορά και επανεγκατάσταση του 
Εργαστηρίου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κοµοτηνής από τα Άσπρα 
Χώµατα Καβάλας, στο χώρο του ΧΣΑ Βέννας» 

β. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19/08/2013  και ώρα 11.00 πµ. 
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γ. Πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (επωνυµία - ταχυδροµική διεύθυνση - 
τηλέφωνο – fax) 

δ. Η φράση: «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού». 

 4. Μέσα στον παραπάνω σφραγισµένο φάκελο, θα πρέπει να έχουν περιληφθεί 
αφενός τα τυπικά δικαιολογητικά και αφετέρου ο σφραγισµένος «φάκελος της Οικονοµικής 
Προσφοράς». Ειδικότερα:  

  α. «Τα τυπικά δικαιολογητικά» τα οποία πρέπει να υποβάλει η 
συµµετέχουσα επιχείρηση σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα είναι τα παρακάτω 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές: 

α.1 Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.  
α.2 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας για τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. 
α.3 Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος µε την οποία θα βεβαιώνεται η 

πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης. 

Η ισχύς των ανωτέρω δικαιολογητικών α.1 και α.2 πρέπει να καλύπτει την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την 
έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα 
εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας 
λήξης της υποβολής των προσφορών. 
 

β. Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την 
οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος, συµπληρώνεται σε έντυπο όπως το 
υπόδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ), η οποία θα αναγράφει σε Ευρώ (αριθµητικά και ολόγραφα) 
το συνολικό τίµηµα χωρίς ΦΠΑ. Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών 
τιµών, διορθώνονται από την Επιτροπή µε βάση την ολόγραφη τιµή της δαπάνης.  

Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του 
νόµιµου εκπροσώπου του υποψήφιου Προµηθευτή.  

  Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, κρίνονται απαράδεκτες. 
Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που 
µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα 
στάδιο της διαδικασίας. ∆εν θα γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της 
Προµήθειας. 

 Οι υποβαλλόµενες προσφορές, ισχύουν για εξήντα (60) ηµέρες από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που 
τυχόν ισχύουν για µικρότερο χρονικό διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα 
απορρίπτονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

 Οι προσφερόµενη τιµή σε ευρώ (€), θεωρείται σταθερή και οριστική και δεν 
υπόκεινται σε αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση της 
υπόψη προµήθειας. 
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 Για το λόγο αυτό η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται 
τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωµα 
αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική 
διάταξη. 
 
 5. Κριτήριο ανάθεσης της Προµήθειας θα είναι η “χαµηλότερη τιµή”. 
  

 6. Ο χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται σε 10 ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, από το αρµόδιο όργανο της ΕΟΑΕ. 

 

7. Για την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των όρων της Προµήθειας (σύµφωνα µε 
την παρούσα) και την παραλαβή, η ΕΟΑΕ θα ορίσει αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε την 
∆ιαδικασία Προµηθειών.  
 

 8. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε την τιµή µονάδος της οικονοµικής 
του προσφοράς, από την οποία προκύπτει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Προµηθευτής 
εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την 
οικονοµική του προσφορά, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος, τα έξοδα µισθοδοσίας 
προσωπικού, µετακινήσεων, προµηθειών, µεταφορών υλικών εγκατάστασης, συνδέσεων, 
δοκιµών, ασφαλίσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ., για την εκτέλεση της ανατιθέµενης  
προµήθειας και µέχρι την ολοκλήρωση και την οριστική της παραλαβή. 

  Η πληρωµή θα γίνει εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία εκτέλεσης της 
προµήθειας, την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου µε την προσκόµιση των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα), και την υπογραφή του σχετικού 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής από τους αρµοδίους της ΕΟΑΕ και τον Ανάδοχο. 

  Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος 
εισοδήµατος, η παρακράτηση φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση εκτός από τον 
Φ.Π.Α., που βαρύνει την Εταιρία µας. Επισηµαίνεται ότι από κάθε πληρωµή του Αναδόχου 
παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως 
αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. β΄του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) και παρ. 
5 του άρθρου 61 Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90). 
 

 9. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν σε ανοιχτή συνεδρίαση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, στην ορισµένη ηµέρα ∆ευτέρα 19/08/2013 και ώρα 11:00 της παραγράφου 
2, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εταιρείας µας, στα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Κοµοτηνής. 

Η Επιτροπή διαγωνισµού προχωρά στην καταχώρηση των προσφορών σε 
Πρακτικό της, κατά σειρά επίδοσης των φακέλων ενώπιον της επιτροπής και στη συνέχεια 
κατά αριθµό πρωτοκόλλου, και στην αποσφράγιση των «Φακέλων Συµµετοχής». Φάκελοι που  
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υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Κατά την 
αποσφράγιση η Επιτροπή διαγωνισµού µονογράφει τους σφραγισµένους φακέλους 
Οικονοµικής Προσφοράς που εµπεριέχονται και στη συνέχεια ελέγχει, αν τα υποβληθέντα 
τυπικά δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει ποιοι από τους συµµετέχοντες γίνονται δεκτοί. Ακολούθως 
η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων που 
έγιναν αποδεκτοί και κατατάσσει τις προσφορές στο Πρακτικό της κατά σειρά µειοδοσίας.  

Εάν η συνεδρίαση της επιτροπής διακοπεί, ο χρόνος και τόπος συνέχισής της, 
ανακοινώνεται. 
 

Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας, συντάσσει Πρακτικό 
προτείνοντας ως ανάδοχο τον διαγωνιζόµενο που πρόσφερε την χαµηλότερη τιµή. Η 
Επιτροπή έχει την δυνατότητα να προτείνει κατανοµή της ποσότητας της Προµήθειας µεταξύ 
περισσότερων µειοδοτών µε ισάξιες προσφορές εάν θεωρηθεί εφικτό ή να επιλέξει ανάδοχο 
µε κλήρωση. 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσει τους 
διαγωνιζόµενους να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που 
υπέβαλαν, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να 
ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεπόµενων στην 
παρούσα Πρόσκληση ή/και να τους καλέσει σε προφορική συνέντευξη. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά 
οποιουδήποτε σταδίου της διαδικασίας, οι οποίες απευθύνονται προς την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και ασκούνται δια καταθέσεώς τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της 
αναθέτουσας αρχής, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης του 
Πρακτικού, µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αυτής. Η ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
γίνεται αποκλειστικά µε τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα. Η Επιτροπή ελέγχει όλα τα στοιχεία των 
ενστάσεων και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο, το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των 
ενστάσεων. Η υποβολή ενστάσεων δεν διακόπτει την εξέλιξη του διαγωνισµού. 

 
Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προτείνει στο Πρακτικό της κατακύρωση της 

προµήθειας για ολόκληρη ή µικρότερη ποσότητα. Στην περίπτωση µείωσης του αντικειµένου 
της προµήθειας, η αµοιβή του Αναδόχου θα µειωθεί αντίστοιχα κατά ποσό ίσο µε την αξία των 
καταργουµένων υπηρεσιών, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη οικονοµική 
προσφορά. Η Εταιρία δεν υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης 
του Αναδόχου για την εν λόγω µείωση. 

Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση σχετικής απόφασης του αρµοδίου 
οργάνου της Εταιρίας περί ανάθεσης της Προµήθειας µετά από Εισήγηση αρµοδίου επίσης 
οργάνου της.  

Η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να ζητήσει βελτίωση της 
προσφοράς ή να κατακυρώσει την ανάθεση της προµήθειας στον επιλεγέντα Προµηθευτή, για 
µέρος των αγαθών, ή να µαταιώσει την προµήθεια. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να αναπέµψει 
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 τη διαδικασία επιλογής στην Επιτροπή σε περίπτωση λάθους, να ακυρώσει ή και να 
επαναλάβει τον διαγωνισµό. 

 

10. Η έκδοση της απόφασης για την ανάθεση της Προµήθειας γίνεται µετά την 
άπρακτη εκπνοή της ως άνω διήµερης προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων ή µετά την 
απόρριψη των τυχόν ασκηθεισών ενστάσεων. Η παραπάνω έκδοση και ανακοίνωση µπορεί 
να γίνουν και µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση όµως δεσµεύει τον 
επιλεγέντα µόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί.  

 
Μετά την έκδοση της απόφασης, ο Ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως, µε 

τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα, για την εκτέλεση της Προµήθειας. 
 

Στην περίπτωση µη εκτέλεσης της Προµήθειας από τον Ανάδοχο εντός της 
προβλεπόµενης διάρκειας (παρ. 6), κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που του έγινε και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Σε µια τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της προµήθειας στους υπόλοιπους κατά σειρά συµµετέχοντες. 

 

11. Με την ανάθεση της προµήθειας, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην Εταιρία 
εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της προµήθειας, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 
10% του συνολικού ποσού της προµήθειας.  

 
 Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την "Εγνατία Οδός Α.Ε.", θα αναφέρει 

ρητά την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη και τον αριθµό της εγγυητικής, τον τίτλο της 
προµήθειας, την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται, την 
ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και 
την υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης µέσα σε πέντε το πολύ εργάσιµες ηµέρες 
από την σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση.  

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, 
της προµήθειας, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο 
συµβαλλόµενους. 

 

12. Η Προµήθεια αφορά παροχή υπηρεσιών και κατά συνέπεια η ευθύνη και δαπάνη 
για το χρησιµοποιούµενο προσωπικό, ανήκει αποκλειστικά στον Ανάδοχο. 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Προµήθειας, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
τηρεί όλους τους ισχύοντες νόµους και τις ειδικότερες διατάξεις αστυνοµικές και διοικητικές, 
καθώς και την νοµοθεσία που αφορά στην υγεία και ασφάλεια του προσωπικού που θα 
χρησιµοποιήσει. 

 

13. Η συµµετοχή στo διαγωνισµό, συνιστά τεκµήριο ότι η συµµετέχουσα επιχείρηση 
έλαβε πλήρη γνώση του παρόντος κειµένου και απεδέχθη την νοµιµότητά του. Επίσης 
αποτελεί τεκµήριο ότι γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες της παροχής υπηρεσιών και 
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τις πιθανές δυσχέρειες υλοποίησής της. 
 

 
Για την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Αθανάσιος Βασιλειάδης 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Μέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  
 
Συνηµµένα: 
- Παράρτηµα Ι (Τεχνικό Αντικείµενο) 
- Παράρτηµα ΙΙ (Οικονοµική Προσφορά) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
για την προµήθεια  «Ξεµοντάρισµα, φόρτωση, µεταφορά και επανεγκατάσταση του 
Εργαστηρίου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κοµοτηνής από τα Άσπρα Χώµατα 

Καβάλας, στο χώρο του ΧΣΑ Βέννας» 
 

Η Προµήθεια αφορά στην µεταφορά του εργαστηρίου της Περιφέρειας Υπηρεσίας  
Κοµοτηνής της ΕΟΑΕ συνολικού εµβαδού 153m2 από τα Άσπρα Χώµατα Καβάλας, όπου είναι 
εγκαταστηµένο, στον χώρο του ΧΣΑ Βέννας. Το ανωτέρω πλήρες συγκρότηµα εργαστηρίου 
θα αποσυναρµολογηθεί και θα επανεγκατασταθεί πλήρως στη νέα θέση, και µε πλήρη  
µεταφορά και επανεγκατάσταση όλων των εγκαταστάσεων (πάγκοι – εργαστήρια - είδη 
υγιεινής, σωληνώσεις, γραφεία, βιβλιοθήκες κλπ).  

 
Το συγκρότηµα αποτελείται από : 
 
Α. Πέντε (5) ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ISOBOX διαστάσεων 9,20*3,20m ο καθένας, ήτοι συνολικά    
9,20* 16,00m=147 m2  , 
 
Β. Στέγαστρα παραθύρων.  

Γ. ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (χωριστός οικίσκος 

διαστάσεων 2,50*2,50m). 

∆.  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρέσσα θραύσης δοκιµίων σκυροδέµατος, 

συσκευή δοκιµών Proctor, συσκευή δοκιµών CBR, συσκευή δοκιµών Marshall, 

κλίβανος αδρανών, εκχείλισης ασφαλτικών, ισοδυνάµου άµµου κλπ). 

Πριν την εκτέλεση οποιουδήποτε σταδίου της προµήθειας, πρέπει να προηγείται συνεννόηση 
του Αναδόχου µε τους αρµοδίους της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κοµοτηνής στο τηλ. 25310-
30580 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Α. Εργασίες για την αποσυναρµολόγηση του υπάρχοντος συγκροτήµατος των 153 m2 

που βρίσκεται στα Άσπρα Χώµατα Καβάλας.  
 

-  αποσυναρµολόγηση των στέγαστρων παραθύρων και του θαλάµου συντήρησης  

-  αποσυναρµολόγηση προκατασκευασµένου συγκροτήµατος, διαστάσεων 9,20 Χ 16,00 

µ αποτελούµενο από πέντε Οικίσκους ISOBOX, ∆ιαστάσεων 9,20Χ3,20 . 
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- Καθαίρεση και αποµάκρυνση µε ιδιαίτερη προσοχή των βάσεων από σκυρόδεµα 

πάνω στις οποίες είναι εγκατεστηµένες οι συσκευές του εργαστηρίου.  

-  Αποσύνδεση µετά µεγάλης προσοχής και πλήρης εγκατάσταση προς λειτουργία στη 

νέα θέση (συσκευές εργαστηρίου, πάγκοι εργασίας, νιπτήρες, κλιµατιστικά, πλήρης 

σύνδεση προς λειτουργία συσκευών εργαστηρίου- ηλεκτρικού πίνακα κλπ). 

Επίσης θα γίνει αποσύνδεση µετά µεγάλης προσοχής και θα µεταφερθούν µε τη 

διάθεση κατάλληλων µηχανηµάτων φόρτωσης και µεταφοράς τα υπάρχοντα γραφεία, 

οι πάγκοι εργασίας, οι νιπτήρες, τα κλιµατιστικά και οι συσκευές δοκιµών (πρέσσα 

θραύσης δοκιµίων σκυροδέµατος, συσκευή δοκιµών Proctor, συσκευή δοκιµών CBR, 

συσκευή δοκιµών Marshall, κλίβανος αδρανών, εκχείλισης ασφαλτικών, ισοδυνάµου 

άµµου κλπ)  

- Μεταφορά του  ως ανωτέρω εργαστηρίου σε χώρο που θα έχει διαµορφωθεί ήδη στο 

χώρο της Π.Υ.Κοµοτηνής στη θέση  ΧΣΑ Βέννας το οποίο βρίσκεται επί της Εγνατία 

Οδού.  

 

Β. Επανασυναρµολόγηση του συγκροτήµατος µετά από  συµπλήρωση των τυχόν 

ελλείψεων λόγω φθοράς κατά την αποξήλωση σε υλικά ( τυχόν νέα µικρουλικά πάνελς  ) 

και ολοκλήρωση επισκευής του δαπέδου στο οποίο θα προηγηθούν εργασίες 

αποξήλωσης των βάσεων σκυροδέµατος. Σηµειώνεται ότι όσο πιο προσεκτικά εκτελεστεί 

η αποµάκρυνση των βάσεων του σκυροδέµατος κατά την αποσυναρµολόγηση, τόσο 

µικρότερης έκτασης θα είναι οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση του 

δαπέδου. 

 - πλήρης επανασυναρµολόγηση του εργαστηρίου µαζί και των συσκευών (συγκρότηµα 

οικίσκων + στέγαστρα, πάγκοι εργασίας,νιπτήρες, κλιµατιστικά) στο ΧΣΑ Βέννας, µετά 

από συµπλήρωση των ελλείψεων σε υλικά λόγω φθοράς κατά την 

αποσυναρµολόγηση-µεταφορά [τυχόν απαιτούµενα νέα πάνελς] και η ολοκλήρωση 

επισκευής του δαπέδου). 

  
Τονίζεται ότι στην παρούσα προσφορά περιλαµβάνεται η αξία όλων των υλικών που θα 

απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης του εργαστηρίου (τυχόν πάνελς που 
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θα φθαρούν κατά την αποξήλωση, πλαστικές σωλήνες αποχέτευσης µέχρι και τη σύνδεση µε 

το δίκτυο αποχέτευσης, ηλεκτρικά καλώδια, κ.λ.π.). Επίσης στην παρούσα προσφορά 

περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τη διάθεση των απαραίτητων κατάλληλων γερανών και 

µέσων µεταφοράς µαζί µε οποιαδήποτε έξοδα για την ασφάλιση των εργαζοµένων έναντι 

οιουδήποτε κινδύνου καθώς και η φύλαξη του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων κατά τη 

µεταφορά αυτού και παράδοση σε λειτουργία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

για την προµήθεια «Ξεµοντάρισµα, φόρτωση, µεταφορά και επανεγκατάσταση του 
Εργαστηρίου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κοµοτηνής από τα Άσπρα Χώµατα 
Καβάλας, στο χώρο του ΧΣΑ Βέννας» 

 
Της εταιρείας .......................................................................................................................... µε 
έδρα τ…………………………, οδός ……………………………………………………., αριθµ…..., 
Τ.Κ. …………………, Τηλ. ……………………., Fax……………………, E-
mail…………………….. . 
 
Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» 

 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ....................................................................................... ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρείας, υποβάλλω την οικονοµική προσφορά: 
 

Είδος Εργασιών Σύνολο ∆απάνης 
(Αριθµητικά) σε € 

«Ξεµοντάρισµα, φόρτωση, µεταφορά και επανεγκατάσταση 
του Εργαστηρίου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κοµοτηνής 
από τα Άσπρα Χώµατα Καβάλας, στο χώρο του ΧΣΑ 
Βέννας» 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ  ∆απάνης(Ολόγραφα):  
 
................................................................................................................................................. 
 
Σηµειώσεις: 
1.  Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 
2.  Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την 

παρούσα Πρόσκληση µε τα Παραρτήµατά της, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

………..................................... 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

(σφραγίδα – υπογραφή)
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