Θεζζαινλίθε, 02.07.2020
Ππορ: Κάζε ελδηαθεξφκελν
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ
Πιεξνθνξίεο : Σζαθηξφπνπινο Γεψξγηνο, Σζαξδαθάο Υξήζηνο
Σειέθσλν
: 2310 891-252, 2310 891-233

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (36/20)
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, ηεο ππ’ αξηζκ. 53/25.06.2020
απφθαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηεο ππ’ αξηζκ. 244/30.06.2020
απφθαζεοαλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην 2020 θαη ηεο αξηζκ. 5005/01.07.2020 απφθαζεο ηνπ
Πξχηαλε γηα έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην 2021, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα
απνζηείινπλ έληππε πξνζθνξά γηα ηελ Τπηπεζία Ελέγσος, Επιζκεςήρ και ςνηήπηζηρ
Αποσυπηηηπίυν (WC) ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα
ζηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Οη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο
επηζπλαπηφκελεο ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα πξέπεη λα
θαηαηεζνχλ ζε δύο ανηίγπαθα (πξσηφηππν θαη απιή θσηνηππία) ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Εγλαηία 156, 2νο φξνθνο θηεξίνπ Δηνηθήζεσο) ην αξγφηεξν
κέρξη ηηο 14.07.2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:15 π.μ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €11.994,52
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (€9.673,00 (άλεπ Φ.Π.Α). + €2.321,52 (Φ.Π.Α. 24%) =
€11.994,52 (κε ην Φ.Π.Α) θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΕ 0878 ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ νηθνλνκηθψλ εηών 2020 (€5.000 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη 2021
(€6.994,52 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). [CPV: 50760000-0].
Οη ελδηαθεξφκελνη, πέραν ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη επίζεο
λα πξνζθνκίζνπλ:
α. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σα θςζικά
ππόζυπα οθείλοςν να πποζκομίζοςν αζθαλιζηική ενημεπόηηηα ηόζο για ηα ίδια όζο
και για ηο ηςσόν πποζυπικό πος απαζσολούν, ελψ ζε πεξίπησζε πος δεν απαζσολούν
πποζυπικό, οθείλοςν να πποζκομίζοςν ςπεύθςνη δήλυζη με ηην οποία να ηο
δηλώνοςν. Σα λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
κφλν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ.

Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά (ππφ α & β) ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ ηζρχη θαηά ηνλ
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, άιισο δε, εάλ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, ζα πξέπεη
λα έρνπλ εθδνζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο.
γ. Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα, κε εκεξνκελία
κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο) εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, σο
απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ λ. 4412/2016.
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε Τ.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ
εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ηο απμοδίυρ
εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο πος εκπποζυπεί ηον οικονομικό θοπέα για
διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ηη ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζύνατηρ
ζύμβαζηρ.
Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ, ηα λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηά
πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο
εθπξνζψπεζεο ΓΕΜΗ).
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ επηζπλαπηφκελν ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πίλαθα «ΕΝΣΤΠΟ
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ
Πξνζθέξνληα.
Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεηην πςειφηεξν ποζοζηό έκπηυζηρ επί
ηοιρ εκαηό (%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο (ήηνη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα
πιεξνί φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο.
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δίλεηαη κφλν ζε επξψ.
Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.
Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ.
4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο.
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε/εθηέιεζε ησλ
εηδψλ/ππεξεζηψλ ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 203 θαη
207 ηνπ λ. 4412/2016 θπξψζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απ’ απηά δηαδηθαζία.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή άιινπ Θδξχκαηνο ίζε κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
λ. 4412/2016, σο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζα παξακείλεη κέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 4412/2016. Ο
ρξφλνο ηζρχνο ηεο ελ ιφγσ εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν
(2) κήλεο απφ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.

Σξφπνο πιεξσκήο: Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη αλά δίκελν ζε Επξψ, κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ πξνο αλάζεζε εξγαζηψλ,
πνπ ζα πηζηνπνηείηαη απφ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ
Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο Παξαιαβήο πεξί εθπιεξψζεσο ησλ ελ γέλεη
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ
λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε.
Γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν Ζ΄,
ππνπαξάγξαθν Ζ5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4152/2013.
Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα
Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Εγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε) θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email:
tprom@uom.gr).
Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο δίλνληαη θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Δ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, (θηήξην
Δηνίθεζεο, 1νο φξνθνο, ηει. 2310891-252 θνο Σζαθηξφπνπινο Γεψξγηνο, email:
gtsakiro@uom.gr).

Επίζεο, ε παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΗΜΔΗ, θαζψο θαη
κέζσ ηνπ Δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε δηεχζπλζε www.uom.gr/supplies.
Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ

ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ
ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4
Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ

Ο – Η Όλνκα:

Επψλπκν:

Όλνκα θαη Επψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επψλπκν
Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Δειηίνπ Σαπηφηεηαο:
Σφπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

Σει:
Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986,
δειψλσ φηη ΔΕΝ ππάξρεη εηο βάξνο η.. ……………………………………………………………………. ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Ελσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Θνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE
L 192 ηεο 31.7.2003, ν. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Θνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο
Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο
15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215).
δ) Απαζρνιψ / Δελ απαζρνιψ πξνζσπηθφ.
Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.

4

Έργο : Τπηρεζία Ελέγτοσ, Επιζκεσής και
σνηήρηζης Αποτωρηηηρίων (WC) ηοσ
Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας
CPV : 50760000-0 Επιζκεσή και ζσνηήρηζη
δημόζιων αποτωρηηηρίων
Θέζη : Παν/μιο Μακεδονίας, Εγναηίας 156,
Θεζ/νίκη.
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

1.

ANTIKEIMENO ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο είλαη ν πεξηνδηθόο έιεγρνο, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε όισλ ησλ
απνρσξεηεξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
Ο έιεγρνο, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ απνρσξεηεξίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε όιε ηελ
έθηαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 10 θηήξηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ:
Α) 3 πύξγνη, ν θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ απνηειείηαη από 2 θηήξηα (Γ-Γ, Κ-Ε, Ζ-Θ),
Β) έλα απηόλνκν θηήξην δηνίθεζεο (θηήξην Δ)
Γ) έλα θεληξηθό ακθηζέαηξν (θηήξην Α)
Γ) έλα Γπκλαζηήξην (θηήξην Η)
Δ) έλα θηήξην (Β) κεηαμύ ηνπ θηήξην δηνίθεζεο θαη ηνπ θεληξηθνύ Ακθηζεάηξνπ.
Ζ ζπλνιηθή δνκεκέλε επηθάλεηα ηνπ θηεξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα 63
απνρσξεηήξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο είλαη 32.549,76 m2.
Tα WC παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο.
ηνλ όξν «έιεγρνο, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ απνρσξεηεξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο» πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα :






Μεληαίνο πεξηνδηθόο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ απνρσξεηεξίσλ
Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ απνρσξεηεξίσλ
Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ απνρεηεύζεσλ ησλ απνρσξεηεξίσλ
Δξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ππ΄ αξηζ. ΓΤΓ2/νηθ.70777 θαη ΓΤΓ2/νηθ 9283
εγθύθιηνπο
Καζαξηζκόο ησλ ππόγεησλ θξεαηίσλ απνρέηεπζεο ησλ απνρσξεηεξίσλ.

2. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
Έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ
δηαγσληδόκελνπ:

1. Φπζηθά πξόζσπα ηδηώηεο κε ελ ελεξγεία άδεηα ηνπιάρηζηνλ Αξρηηερλίηε Τδξαπιηθνύ
(1ε εηδηθόηεηα)
2. ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. κε θύξηα ελαζρόιεζε ηελ ζπληήξεζε
ζεξκνπδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ή
εμνπζηνδνηεκέλνο νκόξξπζκνο εηαίξνο ηεο Δπηρείξεζεο.
3. ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. κε θύξηα ελαζρόιεζε ηελ ζπληήξεζε
ζεξκνπδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνύησ δηαρεηξηζηήο ηεο,
4. ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Α.Δ. κε θύξηα ελαζρόιεζε ηελ ζπληήξεζε
ζεξκνπδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ..

3.
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ

ΚΑΗ

ΣΔΥΝΗΚΖ

Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ:
1. ε πεξίπησζε Φπζηθνύ πξόζωπνπ ηδηώηε Αξρηηερλίηε Τδξαπιηθνύ (1ε εηδηθόηεηα) ή
αλώηεξε :
α) Δπθξηλέο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο,
β) Γύν ηνπιάρηζηνλ βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, από θνξείο
Ηδησηηθνύ Σνκέα ή Γεκόζηνπ Γηθαίνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο), πνπ αθνξνύλ ζε εηήζηα ζπληήξεζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θηίξηα
όπσο π.ρ. θηίξηα γξαθείσλ θαη δεκόζηαο δηνίθεζεο, λεπηαγσγεία, ζρνιηθά θηήξηα, θηίξηα
αλσηάηεο εθπαίδεπζεο, λνζνθνκεία, κνπζεία, πνιπηαηξεία, βηβιηνζήθεο, ηξάπεδεο θ.η.ι. .
Ζ βεβαίσζε ζα είλαη ππνγεγξακκέλε από ηελ εληεηαικέλε αξρή ηνπ Φνξέα ζπλεξγαζίαο.
γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/1986 κε ηελ νπνία ζα δειώλεη ηελ έδξα ηνπ κε
όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία (όλνκα, δηεύζπλζε, ηειέθσλν θ.η.ι.) θαη όηη: 1) δηαζέηεη ηηο
απαηηνύκελεο γηα ηελ επηδηόξζσζε θαη ζπληήξεζε ησλ ζεξκνπδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
άδεηεο Αξρηηερλίηε Τδξαπιηθνύ (1ε εηδηθόηεηα) ή αλώηεξε , 2) έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο , ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ ,ησλ πξνδηαγξαθώλ εξγαζηώλ έιεγρνπ,
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο, ησλ ππνρξεώζεσλ αλαδόρνπ θαη όηη ηα απνδέρεηαη
αλεπηθύιαθηα.
2. ε πεξίπησζε νκόξξπζκωλ (Ο.Δ.), εηεξόξξπζκωλ (Δ.Δ.) εηαηξεηώλ
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), ηδηωηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία (Η.Κ.Δ)
αλώλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.) κε θύξηα ελαζρόιεζε ηελ ζπληήξεζε ζεξκνπδξαπιηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ :
α) Δπθξηλέο αληίγξαθν ηεο ελ ελεξγεία Βεβαίωζεο Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ λα
δειώλεη όηη ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο είλαη ζρεηηθό κε ηηο πξνδηαγξαθόκελεο εξγαζίεο
ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ.
β) Γύν ηνπιάρηζηνλ βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, από θνξείο
Ηδησηηθνύ Σνκέα ή Γεκόζηνπ Γηθαίνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο), πνπ αθνξνύλ ζε εηήζηα ζπληήξεζε πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θηίξηα
όπσο π.ρ. θηίξηα γξαθείσλ θαη δεκόζηαο δηνίθεζεο, λεπηαγσγεία, ζρνιηθά θηήξηα, θηίξηα
αλσηάηεο εθπαίδεπζεο, λνζνθνκεία, κνπζεία, πνιπηαηξεία, βηβιηνζήθεο, ηξάπεδεο,
θαηαζηήκαηα θ.η.ι. Ζ βεβαίσζε ζα είλαη ππνγεγξακκέλε από ηελ εληεηαικέλε αξρή ηνπ
Φνξέα ζπλεξγαζίαο.
γ) Δπθξηλή αληίγξαθα ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο
πξναλαθεξόκελεο εηδηθόηεηεο,

δ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/1986 πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ λόκηκν
εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο θαη βεβαηώλεη: 1) ηα ζηνηρεία ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο
(όλνκα, δηεύζπλζε, ηειέθσλν θ.η.ι.), 2) όηη ε επηρείξεζε έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο , ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ , ησλ πξνδηαγξαθώλ εξγαζηώλ έιεγρνπ,
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ αλαδόρνπ θαη όηη ηα απνδέρεηαη
αλεπηθύιαθηα.
3. ε πεξίπησζε πνπ ε ππεύζπλε δήισζε δελ θαηαηίζεηαη από ην ίδην θπζηθό πξόζσπν
ή από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.

4.
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΗΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ
ΤΝΣΖΡΖΖ
Οη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ απνρσξεηεξίσλ ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο
εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο, δειαδή ηηο εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ηνπ λεξνύ ρξήζεο ησλ
απνρσξεηεξίσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη άιισλ αθαζάξησλ λεξώλ
θαζώο θαη ηηο δηάθνξεο ζπλδέζεηο κέζα ή έμσ από ην θηίξην, πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ
ηξνθνδνζία ηνπ κε λεξό ή ηελ απνκάθξπλζε ιπκάησλ, ηα θαλάιηα θαη ηα ππόγεηα θξεάηηα
απνρέηεπζεο.
Ο έιεγρνο, ε επηζθεπή θαη ε ζπληήξεζε ησλ Απνρσξεηεξίσλ (WC) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα
γίλεηαη κεηά από ηειεθσληθή εηδνπνίεζε από ηνλ ππεύζπλν κεραληθό επίβιεςεο ηεο Γ.Σ.Δ.
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη βάζεη ησλ ηερληθώλ νδεγηώλ-θαλνληζκώλ:
 όζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο ζα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ηερληθήο
νδεγίαο ηνπ ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ 2411/1986).
 όζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ ζα εθαξκόδνληαη
νη δηαηάμεηο ηεο ΣΟΣΔΔ 2412/1986 πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ΔΖ1/0120/7.3.1988
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΦΔΚ
177/Β)
 ην ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 38/91 Δθηέιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή
ζεξκνϋδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπώλ εηδηθώλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο
ησλ θηηξίσλ θαζώο θαη ε έθδνζε επαγγεικαηηθώλ αδεηώλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο
ζρεηηθέο εξγαζίεο (ΦΔΚ 21/Α/5/21-2-91).
Ο πεξηνδηθόο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ Απνρσξεηεξίσλ (WC) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ζα γίλεηαη ζε κεληαία βάζε θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζα παξαδίδεηαη ζηνλ αξκόδην κεραληθό
ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ έθζεζε ζρεηηθά : α) κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ β) ηνπο
ειέγρνπο-δνθηκέο θ.η.ι. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά ζύζηεκα βάζεη ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γ) ηελ πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ (εθόζνλ ήηαλ απαξαίηεηα π.ρ.
απνκόλσζε θιάδσλ) δ) ηνλ εληνπηζκό/θαηαγξαθή (ελ δπλάκεη) πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα
εληνπηζηνύλ θαη κειινληηθά κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ
Απνρσξεηεξίσλ (WC) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο.
Σα απαηηνύκελα πιηθά ησλ βιαβώλ ζα πξνκεζεύνληαη από ην Παλεπηζηήκην κέζσ ηνπ
Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ θαη ζα παξαδίδνληαη ζηνλ αλάδνρν ζπληεξεηή.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ρξέσζεο ησλ σξώλ ειέγρνπ, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αξρίδεη από ηε
ζηηγκή άθημεο ζην ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ιήγεη κε ηελ απνρώξεζε από απηό πάληα ζε
ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν ππάιιειν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ.
Ζ ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ θζνξώλ ή βιαβώλ ησλ Απνρσξεηεξίσλ (WC)
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηώλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δνθηκώλ αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο
πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ο αλάδνρνο επηζεσξεί, ζπληεξεί θαη θαζαξίδεη όια ηα θαλάιηα–πδξνξξνέο, ππόγεηα θξεάηηα
θαη ειεθηξηθέο αληιίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ζ εξγαζία ειέγρνπ, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δηακνξθώλεηαη ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία
θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη πάληα ζε ζπκθσλία κε ηηο
όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ.
Οη εξγαζίεο-έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΓΤΓ2/νηθ.70777 εγθύθιην θαη ζηελ
ΓΤΓ2/νηθ.9283 (ζύκθσλα κε ηελ Τ2/2600/01 ΚΤΑ θαη ηελ ΓΤΓ2/νηθ.38295/2007) θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, ζα παξαδίδνληαη κεηά ην πέξαο ηνπο ζηελ ΓΣΔ.
Ζ εξγαζία θαζαξηζκνύ/απόθξαμεο/άληιεζεο λεξώλ θξεαηίσλ απνρέηεπζεο από ρώκαηα,
ιίπε, ιύκαηα, πέηξεο, θ.ιπ. όισλ ησλ αγσγώλ ζα γίλεηαη κε ρξήζε αξίδαο είηε εηδηθνύ
κεραλήκαηνο λεξνύ ππό πίεζε έσο 170 atm θαη ε άληιεζε λεξνύ κε εηδηθό κεράλεκα
άληιεζεο πδάησλ.
ε θάζε πεξίπησζε ζα θαζαξίδνληαη ζε κεληαία βάζε από άιαηα ηα εμαξηήκαηα/θίιηξα ησλ
βξπζώλ ησλ Απνρσξεηεξίσλ (WC) βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

5.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

5.1 Ο αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζα πξνζθνκίδεη ζηνλ ππεύζπλν
κεραληθό ηεο ΓΣΔ ιίζηα κε ηα νλόκαηα, ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη επαγγεικαηηθή
ηδηόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηηο εξγαζίεο κε ζπλλεκέλα αληίγξαθα ησλ
αδεηώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αιιαγή ηερληθνύ παξαδίδεηαη εθ λένπ
επηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα ζπλνδεπόκελε κόλν από ηα λέα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο άδεηεο.
5.2 Ο αλάδνρνο ειέγρεη, επηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί όια ηα Απνρσξεηήξηα (WC) βάζεη ησλ
πξνδηαγξαθώλ εξγαζηώλ ειέγρνπ, επηζθεπώλ θαη ζπληήξεζεο θαη ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο
5.3 Γηα θάζε επηζθεπή βιάβεο επζύλεηαη ην θπζηθό πξόζσπν ή ε εηαηξία πνπ εθηειεί ηε
ζπληήξεζε.
5.4 Ο ππεύζπλνο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη θαηά ηελ αλάιεςε ηεο ζπληήξεζεο λα ππνγξάθεη
ηελ ώξα άθημεο ζηνλ ππεύζπλν κεραληθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε έληππν βιάβεο.
5.5 Πξηλ από θάζε επίζθεςε ζπληήξεζεο ν ππεύζπλνο κεραληθόο ηεο ΓΣΔ ζα ελεκεξώλεη
κέζσ ηειεθώλνπ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο
ππάξρνπζαο βιάβεο πνπ έρεη πξνθύςεη.
5.6 ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ είλαη θαη ν θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ βιάβεο κε
απνκάθξπλζε ηπρόλ άρξεζησλ πιηθώλ. Σα πιηθά πνπ πξνέθπςαλ από απνθαηαζηάζεηο
βιαβώλ ζα απνκαθξύλνληαη θαηόπηλ ελεκέξσζεο θαη ζπλαίλεζεο ηνπ ππεπζύλνπ
κεραληθνύ ηεο Γ.Σ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε
ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ν ηειεπηαίνο πξνο ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθύθισζεο.
5.7 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη , όηαλ ιάβεη ηειεθωληθή εηδνπνίεζε από ππάιιειν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ γηα βιάβε πνπ παξνπζηάζηεθε , λα πξνζέξρεηαη εληόο κηζήο ώξαο
γηα ηελ επηζθεπή ηεο ζρεηηθήο βιάβεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ . Ζ ππνρξέωζε απηή ηζρύεη γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αββαηνθύξηαθνπ θαη γηα όιν ην 24ωξν, δεδνκέλνπ
όηη ην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Ζ εηδνπνίεζε ζα δίδεηαη
ηειεθσληθώο ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ή θαη ζηα ηειέθσλα ηνπ αλαδόρνπ. ε θάζε
πεξίπησζε ηε ηειεθσληθή θιήζε ζα αθνινπζεί ε απνζηνιή εληύπνπ δήισζεο βιάβεο, κε
email από ππάιιειν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

5.8 Ζ Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ θαη ν ππεύζπλνο κεραληθόο ηεο ΓΣΔ ζα είλαη αξκόδηνη λα
θξίλνπλ ηα πεξί ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο εθάζηνηε βιάβεο
5.9 Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή θζνξά ηνπ θηηξίνπ πνπ
πξνθιήζεθε από ηπρόλ απξόζεθηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ππνρξενύηαη
ζε πιήξε επαλόξζσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ηδίαο δαπάλεο. Δάλ ν αλάδνρνο
δελ απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε ή ηε δεκία γηα ηελ νπνία είλαη ππεύζπλνο κέζα ζηε
πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ δνζεί, ην Παλεπηζηήκην έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε
επηδηόξζσζε απηήο θαη κε ρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ.
5.10 O αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξκόδεη ηνπο λόκνπο γηα ηηο θνηλσληθέο
αζθαιίζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηεί κόλν εξγαηηθό πξνζσπηθό πνπ ζα είλαη αζθαιηζκέλν απ’
απηόλ ζην αξκόδην Αζθαιηζηηθό Σακείν ή Οξγαληζκό.
5.11 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο όιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο ελ ηζρύη
λόκνπο πεξί εξγαηώλ θαη εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεη ηα επηβαιιόκελα κέηξα αζθαιείαο,
παξακέλνληαο ν κόλνο ππεύζπλνο αζηηθώο θαη πνηληθώο γηα θάζε αηύρεκα πνπ
ελδερνκέλσο κπνξεί λα ζπκβεί ζην εξγαδόκελν πξνζσπηθό απηνύ ή ζε θάζε ηξίην θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή απνθαηάζηαζεο βιαβώλ.
5.12 ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ αλαδόρνπ από ηνλ «έιεγρν, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε
ησλ απνρσξεηεξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο», ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη
εγγξάθσο, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο παξαηηήζεσο
ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη λα ππνβάιιεη ζην δηάζηεκα απηό ηελ
παξαίηεζε κε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/86 ζηε Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ.
5.13 Ο αλάδνρνο κεηά ηελ έγγξαθε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ππεύζπλνπ κεραληθνύ
ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ζα εθδίδεη ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ. Δίλαη απηνλόεην
όηη ην πξνϋπνινγηδόκελν πνζό γηα ηελ εξγαζία ηνπ ζπληεξεηή πδξαπιηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ δελ ζα ηνπ απνδνζεί ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθηειέζεη ηηο αληίζηνηρεο
εξγαζίεο
5.14 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη πιήξσο ηα θαζήθνληά ηνπ από
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
5.15 Γηα όζα δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξαπάλσ όξνπο εθαξκόδνληαη αλάινγα νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ θώδηθα θαη ηεο ινηπήο λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη γηα ηηο
ζεξκνπδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο.

6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
6.1 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί κε έθπηωζε επί ηνηο εθαηό (%) επί ηεο
πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο.
6.2 Ο ρξόλνο ζπληήξεζεο είλαη 12 κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
6.3 Ζ θαζπζηέξεζε ηνπ αλαδόρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από
ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο ζα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θαηάπησζε θαη' απηνύ
πνηληθήο ξήηξαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016, εθόζνλ ε θαζπζηέξεζε
αληαπόθξηζεο ζε βιάβε ζα είλαη κεγαιύηεξε ηεο κηζήο ώξαο θαη δελ είλαη ππαίηην ην
Παλεπηζηήκην ή θάπνηνο ιόγνο αλσηέξαο βίαο (αξγία, απεξγία θηι.)
Θεζζαινλίθε 17-6-2020

ΤΝΣΑXΘΖΚΔ
Με εληνιή Πξύηαλε ν εθηειώλ
θαζήθνληα Πξνϊζηακέλνπ
ηνπ Σκ. Καηαζθεπώλ – πληήξεζεο

Σζαθηξόπνπινο Γεώξγηνο
Γηπι. Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο,MSc.

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ / ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ζ Πξνϊζηακέλε
Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γξ. Μαξία Αιεμνύδε
Γηπι. Πνιηηηθόο Μεραληθόο, MSc, PhD

Έργο : Τπηρεζίες Ελέγτοσ, Επιζκεσής
και σνηήρηζης Αποτωρηηηρίων
(WC) ηοσ Πανεπιζηημίοσ
Μακεδονίας
Θέζη : Παν/μιο Μακεδονίας , Εγναηίας
156 , Θεζ/νίκη.
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ

-

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΤΠΖΡΔΗΑ

πλνιηθέο
Δξγαηνώξεο

Eξγαζία Διέγρνπ, Δπηζθεπήο θαη
πληήξεζεο Απνρωξεηεξίωλ (WC)
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο

569

Κόζηνο/
Δξγαηνώξα (€)
17
ύλνιν
Φ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ

Δηήζην
Κόζηνο(€)
9.673
9.673
2.321,52
11.994,52

Θεζζαινλίθε 17-6-2020

ΤΝΣΑXΘΖΚΔ
Με εληνιή Πξύηαλε ν εθηειώλ
θαζήθνληα Πξνϊζηακέλνπ
ηνπ Σκ. Καηαζθεπώλ – πληήξεζεο

Σζαθηξόπνπινο Γεώξγηνο
Γηπι. Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο,MSc.

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ / ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ζ Πξνϊζηακέλε
Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γξ. Μαξία Αιεμνύδε
Γηπι. Πνιηηηθόο Μεραληθόο, MSc, PhD

(Σθραγίδα εηαιρείας)

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΜΑΓΑ Α

ΠΤ
ΤΠΖΡΔΗΑ
(€)

Eξγαζία Διέγρνπ, Δπηζθεπήο θαη
πληήξεζεο Απνρωξεηεξίωλ (WC)
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο

11.994,52

ΠΟΟΣΟ
ΔΚΠΣΩΖ
(%)

ύλνιν
Φ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ

Ημερομηνία ……..

(Υπογραθή και ζθραγίδα εηαιρείας)

ΣΔΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ
(€)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΠΗΝΑΚΑ 1

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Α/Α

WC ΚΣΖΡΗΟ / ΟΡΟΦΟ

ΤΝΟΛΟ

1

WC ΖΜΗΩΡΟΦΟ (ΔΝΓΗΑΜΔΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΔΑΗΘΟΤΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ)

2

WC ΤΠΟΓΔΗΟ ΥΩΡΟ ΣΑΘΜΔΤΖ (ΠΛΖΗΟΝ
ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ- ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ
ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ)

3

ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ -WC ΤΠΟΓΔΗΟ ΥΩΡΟ
ΣΑΘΜΔΤΖ (ΠΛΖΗΟΝ ΓΖΠΔΓΟΤ ΜΠΑΚΔΣ)

4

WC 1OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ Γ)

5

WC 2OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ Γ)

6

WC 1OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ Δ)

7

WC 2OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ Δ)

8

WC 3OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ Δ)

9

WC 1OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ Θ)

10

WC 1OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ Ζ)

11

WC 2OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ ΖΘ)

12

WC 1OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ Ε)

13

WC 1OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ K)

14

WC IΟΓΔΗΟ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΣΔΛΔΣΩΝ

15

WC ΤΠΟΓΔΗΟ ΚΣΖΡΗΟ ΚΕ

16

WC 3OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ ΚΕ)

WC ΜΔΛΩΝ ΓΔΠ (6 ΥΩΡΟΗ)

17

WC 4OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ ΚΕ)

WC ΜΔΛΩΝ ΓΔΠ (6 ΥΩΡΟΗ)

18

WC 3OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ ΖΘ)

WC ΜΔΛΩΝ ΓΔΠ (6 ΥΩΡΟΗ)

19

WC 4OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ ΖΘ)

WC ΜΔΛΩΝ ΓΔΠ (6 ΥΩΡΟΗ)

20

WC 3OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ ΓΓ)

WC ΜΔΛΩΝ ΓΔΠ (6 ΥΩΡΟΗ)

21

WC 4OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ ΓΓ)

WC ΜΔΛΩΝ ΓΔΠ (6 ΥΩΡΟΗ)

22

WC 5OS ΟΡΟΦΟ (ΚΣΗΡΗΟ ΓΓ)

WC ΜΔΛΩΝ ΓΔΠ (6 ΥΩΡΟΗ)

WC ΑΝΓΡΩΝ (3 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(3 ΥΩΡΟΗ)
WC AMEA(1 ΥΩΡΟ)
WC ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ(2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (1 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(1 ΥΩΡΟ)
WC ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ(1 ΥΩΡΟ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (3 ΥΩΡΟΗ, 7
ΝΣΟΤΕΗΔΡΔ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(3 ΥΩΡΟΗ,7
ΝΣΟΤΕΗΔΡΔ)
WC AMEA(1 ΥΩΡΟ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (1 ΥΩΡΟ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ(1 ΥΩΡΟ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (3 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(4 ΥΩΡΟΗ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(2 ΥΩΡΟΗ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (3 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(3 ΥΩΡΟΗ)
WC AMEA(1 ΥΩΡΟ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (3 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(3 ΥΩΡΟΗ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (7 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(5 ΥΩΡΟΗ)
WC AMEA (1 ΥΩΡΟ)
WC ΑΝΓΡΩΝ (8 ΥΩΡΟΗ)
WC ΓΤΝΑΗΚΩΝ(8 ΥΩΡΟΗ)
WC AMEA (1 ΥΩΡΟ)

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Ζ αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ
ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :
Ο – Ζ Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):

Σόπνο Γέλλεζεο:

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax)

Ο
δ
ό
ο
:

Σ
ε
ι
:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Α
ξ
η
ζ
:

Σ
Κ
:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: α) ε έδξα κνπ είλαη (…………………………………………………………………..) θαη β)
έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο , ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ , ησλ πξνδηαγξαθώλ εξγαζηώλ ειέγρνπ,
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ αλαδόρνπ θαη όηη ηα απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα.
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 4) ε πεξίπησζε
αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

Ζκεξνκελία:

……….2020
Ο – Ζ Γει.
(Τπνγξαθή)

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Ζ αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν
άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :
Ο – Ζ Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):

Σόπνο Γέλλεζεο:

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax)

Σει:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: α) ε επηρείξεζε έρεη έδξα ……………………………………………………………………,
θαη β) έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο , ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ , ησλ πξνδηαγξαθώλ εξγαζηώλ
ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ αλαδόρνπ θαη όηη ηα απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα.
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 4) ε πεξίπησζε
αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

Ζκεξνκελία:

……….2020
Ο – Ζ Γει.

(Τπνγξαθή)

