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      ΑΔΑ: Β8ΧΟΩΗ5-Υ3Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 27/4/2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 22834

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (ομάδες ειδών 2, 3 και 4)

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 185/Β).
2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών

θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α).
5. Το Ν.4281/2014 « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
6. To Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για

την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις ».

7. Την υπ΄ αρ.Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).

8. Την υπ΄ αρ. Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).

9. Το N. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

10. Την με αριθμ. πρωτ. 5525/31-7-2013 1η τροποποίηση της πράξης «Αποκατάσταση κτιρίου
πρώην Ρώσικου στρατώνα για τη στέγαση κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών
επαγγελμάτων».

11. Την με αριθμ. πρωτ. 33524/14-3-2014 έγκριση διάθεσης πίστωσης του δευτέρου υποέργου
του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για την στέγαση Κέντρου
Αναβίωσης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων» από το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και
Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας  Κρήτης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013
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12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3694/3-7-2014 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας Κρήτης για τη δημοπράτηση του υποέργου 2 «Εξοπλισμός κτιρίου πρώην
ρώσικου στρατώνα για την στέγαση κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων» της
πράξης με MIS 380287.

13. Την υπ’ αρ. 284/2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

14. Την υπ’ αριθμ. 672/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
15. Την υπ’ αριθμ. 75451/29-9-2014 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων.
16. Την υπ’ αριθμ. 317/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η

κατακύρωση του με αριθμ. πρωτ. 77731/8-10-2014 διαγωνισμού για την προμήθεια
«Εξοπλισμός κτιρίου πρώην ρώσικου στρατώνα για την στέγαση κέντρου αναβίωσης
παραδοσιακών επαγγελμάτων» (MIS 380287, υποέργο 2) ως προς την ομάδα ειδών 1
(έπιπλα) και την κήρυξή του ως άγονου για τις υπόλοιπες ομάδες ειδών.

17. Την  υπ’ αρ. 128/2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά την ψήφιση
πίστωσης και την υπ’ αρ. 350/2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής την έγκριση των
νέων όρων της Διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Εξοπλισμός κτιρίου πρώην ρώσικου στρατώνα για την
στέγαση κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων» (ομάδες ειδών 2, 3 και 4), υποέργο 2
του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για την Στέγαση Κέντρου
Αναβίωσης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων» (MIS 380287) το οποίο έχει ενταχθεί στα πλαίσια του
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Κρήτης), σύμφωνα με τις συνημμένες  τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5.030,00 € πλέον Φ.Π.Α.23%, σύνολο 6.186,90 €. H
δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.Π. 0028 ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.
2012ΕΠ00280061 (Κ.Α 30-7341.078 του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2015 του Δήμου
Χανίων).

Άρθρο 1- Αναθέτουσα Αρχή - Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Χανίων, Κυδωνίας 29 73135 Χανιά, πληροφορίες Τμήμα
Προγραμματισμού, Ποιότητας & Οργάνωσης Δήμου Χανίων, τηλ. 2821341643-1.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά
Κρήτης τ.κ. 73135 (Α’ όροφος), στις 21/5/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα
λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
προμηθειών εξειδικευμένου αντικειμένου η οποία έχει οριστεί με την υπ΄αριθμ. 114/2015 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Άρθρο 2 - Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα
διακήρυξη β) το αναλυτικό τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου, γ) οι τεχνικές  προδιαγραφές της
διακήρυξης, δ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου.

Άρθρο 3 – Τεχνικές προδιαγραφές
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εγκρίθηκαν με την
350/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.
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Άρθρο 4- Κατάθεση  Προσφορών
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας, αριθμός
29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει
στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.  Οι εν λόγω
προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής. Οι
ταχυδρομικές προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με απόδειξη
μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Οι προσφορές μπορούν επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 10:00 μέχρι 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών)
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5- Δικαίωμα Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής καθώς και ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με τα
αντικείμενα της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές σχετικής βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

Άρθρο 6- Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά, επί ποινή
αποκλεισμού :
α. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το
πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων.
γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι :

- έλαβαν  γνώση των γενικών, ειδικών όρων της διακήρυξη και των λοιπών τευχών του
διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται  πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν
τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 120 ημερών και ότι η
προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα,
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση,
ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.

- ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι
αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προσφερομένων ειδών
λόγω κατάργησης των συγκεκριμένων μοντέλων  θα υποβληθεί αίτημα αντικατάστασης
τους  με άλλα αντίστοιχης ποιότητας και τεχνικών χαρακτηριστικών.

δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

ε. Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη πρόσφορα και τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης.
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 Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένων.

 Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  σφραγίδα του
Γ.Ε.Μ.Η.

 Οι Ι.Κ.Ε. οφείλων να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεών του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την σφραγίδα του
Γ.Ε.Μ.Η..

 Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  σφραγίδα του
Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)..

 Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα εναρμονισμένου σε
ενιαίο  κείμενο μετά την τελευταία τροποποίηση καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην
αρμόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα
οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού,
καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και εκπροσώπησης στο
συγκεκριμένο διαγωνισμό.

 Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση
ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υποβολή προς
καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., μαζι με τα στοιχεία αυτά.

Για  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις  θα  πρέπει  επίσης  να  υποβληθεί  και πρόσφατη  (τελευταίου
τριμήνου) βεβαίωση  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε.,
Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή  δικαστικής  αρχής (ειρηνοδικείο), για συνεταιρισμούς,  από  την  οποία  να
προκύπτουν  οι  τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.
και συνεταιρισμούς  και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε περίπτωση που η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ.
καλύπτει μέρος του χρόνου ζωής του νομικού προσώπου, να προσκομιστεί και η βεβαίωση της
πρώην αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής ή  δικαστικής  αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του δηλούντος.

Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων  των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες
υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α, παραγρ. 2, άρθρου 11 του κώδικα διοικητικής
διαδικασίας ή των ακριβών αντιγράφων τους.
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Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες
και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.
Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων,
συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος
βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.
Ωστόσο, ο Δήμος Χανίων οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και
τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή
άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της
ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά
με την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι
μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται
αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα
φωτοαντίγραφα αυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κάθε
ομάδας και τη συνολική προκυρηχθείσα ποσότητα.
Η απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.  Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται
για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.

Άρθρο 7- Τρόπος σύνταξης Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά
φυλλάδια – Prospectus) , με ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου
έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
γ) ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού  :
Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, την
τεχνική προσφορά με τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των  προσφερομένων ειδών και και
συμπληρωμένους τους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης.
Β) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2) αντίγραφα.
Στην τιμή θα  περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη .
Απ' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του
κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
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Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση
προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό
πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται
όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την
οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για
λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος
από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του δηλούντος.

Άρθρο 8. Οικονομική προσφορά - Προσφερόμενη τιμή
Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη για όλη την διάρκεια της προμήθειας και
για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, θα εκφράζεται σε ευρώ και πρέπει να
αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά.  Στην ανωτέρω τιμή θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι
δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στην αποθήκη του Δήμου ή
σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία, καθώς και η σχετική εκπαίδευση του προσωπικού
που θα υποδειχθεί από το Δήμο για την ορθή  χρήση τους. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και
επισφαλή έξοδα του ανάδοχου καθώς και το όφελος του.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ανά μονάδα ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις  σε ευρώ (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος
βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 9-Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 10-Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το
οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν
είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος διαφορετικό  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη
λήξη αυτής και κατ’ ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα 2 μηνών.

Άρθρο 11- Τεχνικά Στοιχεία - Τεχνική προσφορά
Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, θεωρούνται ουσιώδεις
και απαράβατες και για το λόγο αυτό η θετική απάντηση στα φύλλα συμμόρφωσης ενέχει θέση
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υπεύθυνης δήλωσης για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδής δήλωση, ασυμφωνία ή παρεκκλίσεις, η προσφορά
απορρίπτεται.

Άρθρο 12- Εγγυητικές επιστολές
Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (άρθρο 157 παρ. 1β του Ν.
4281/2014).
Για την καλή λειτουργία των ειδών μετά την οριστική παραλαβή τους απαιτείται είτε εγγύηση
καλής λειτουργίας του κατασκευαστή των ειδών είτε υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου για καλή
λειτουργία των ειδών για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις τεχνικές
προδιαγραφές κάθε είδους (κατ’ ελάχιστον).

Άρθρο 13 - Τόπος και χρόνος Παραδόσεως
Η προμήθεια θα παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Χανιών,
κατόπιν συνεννόησης με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
Τα είδη κάθε ομάδας θα παραδίδονται όλα μαζί, εντός το πολύ δύο μηνών από τη υπογραφή της
αντίστοιχης σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές παρεμβάσεις στο κτίριο του πρώην
Ρώσικου Στρατώνα (στο οποίο τα είδη αυτά προβλέπεται να παραδοθούν και να εγκατασταθούν),
θα έχουν ολοκληρωθεί και το κτίριο θα έχει παραληφθεί προς χρήση. Στην περίπτωση που οι
εργασίες αποκατάσταση του κτιρίου δεν έχουν ολοκληρωθεί, η προθεσμία των δύο (2) μηνών για
την παράδοση του εξοπλισμού υπολογίζεται από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης του
Αναδόχου  για την παράδοση του εξοπλισμού.
Ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται ανά είδος στο τεύχος των
Τεχνικών Προδιαγραφών.

Άρθρο 14 – Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Μετά την
παρέλευση της ώρας λήξης, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται
αυτό στα πρακτικά, απαγορεύεται δε για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης
προσφοράς.
Μετά τη λήξη της παράδοσης προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια. Αποσφραγίζονται οι
κυρίως φάκελοι, αριθμούνται και μονογράφονται από την Επιτροπή και αρχίζει ο έλεγχος των
δικαιολογητικών  που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά τα
έγγραφα που κατατέθηκαν. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς αποσφραγίζεται και αναγράφεται
σε αυτόν ο αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά
παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται
μυστική. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές  και αποφασίζει γι
αυτούς που αποκλείονται στο διαγωνισμό (εντός της ίδιας ή σε επόμενη συνεδρίασή της).
Κατόπιν η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και ο πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους
αποκλειόμενους από το διαγωνισμό και τους λόγους αποκλεισμού τους. Ο αναλυτικός έλεγχος των
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών δύναται να πραγματοποιηθεί και  σε επόμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής και οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση του πρακτικού της Επιτροπής
εγγράφως, μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ).
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από τα μέλη της
Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία,
παρουσία όλων όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές  σύμφωνα με το πρακτικό της
Επιτροπής, μετά από σχετική ανακοίνωση η οποία θα τους κοινοποιηθεί.
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Άρθρο 15- Κατάταξη Προσφορών – Ανακήρυξη Αναδόχου
Ο έλεγχος και η  αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών
προμηθειών εξειδικευμένου αντικειμένου του Δήμου, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 114/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων. Ανάδοχος της προμήθειας για την κάθε
ομάδα κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (για τη σύγκριση των προσφορών
λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ) και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και πληροί τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.
Προσφορές αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτιμήσεως ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

Άρθρο 16 – Ενστάσεις – Προσφυγές
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση)
της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη μέρα. Οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
β) Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε
αυτόν.
Μόνο από συμμετέχοντα στο  διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το στάδιο αυτό, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό
κοινοποιείται υποχρεωτικά από ενιστάμενο και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

Άρθρο 17 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή.
Κατά την πλήρη παράδοση της προμήθειας, θα γίνουν παρουσία του αναδόχου και της αρμόδιας
Επιτροπής δοκιμές - έλεγχοι σε λειτουργία κατά τις οποίες θα διαπιστωθεί αν και κατά πόσο πληροί
τους συμβατικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές. Αν το αποτέλεσμα των παραπάνω δοκιμών
είναι ικανοποιητικό, η επιτροπή παραλαβής προβαίνει στην προσωρινή παραλαβή της προμήθειας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των τεχνικών συμβατικών όρων
και προδιαγραφών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση των παραπάνω τεχνικών όρων και
προδιαγραφών, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει, την απόρριψη της προμήθειας στο
σύνολό της.
Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, μέσα στην ορισμένη
προθεσμία παραλαβής, αντικαθιστώντας τμήματα της προμήθειας που κρίνονται σαν απορριπτέα
από την επιτροπή, ο Δήμος Χανίων δικαιούται να προβεί στην αντικατάσταση αυτών, σε βάρος και
για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τον εργοδότη τρόπο. Για την
κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου και εάν δεν επαρκέσει
το επιπλέον ποσό εισπράττεται αναγκαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «Περί
εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων».
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Άρθρο 18-Πληρωμή
 Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί  στον προμηθευτή  μετά την οριστική παραλαβή, την
υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων
δικαιολογητικών, μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, εφόσον δεν θα
υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον Επίτροπο του
ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.
Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες
κρατήσεις.

Άρθρο 19- Συνεννόηση – Αλληλογραφία
Όλες οι μεταξύ του εργοδότου ή της αναθέτουσας αρχής αφενός και του αναδόχου αφετέρου
συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνεται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές
συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να
τις επικαλεσθεί με οποιαδήποτε τρόπο.

Άρθρο 20- Επανάληψη Διαγωνισμού
 Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τον
Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί  να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από
νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο
διαγωνισμό.
Επίσης ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄αυτόν.

Άρθρο 21- Κρατήσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης καθώς και όλες οι νόμιμες
κρατήσεις. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τους αναδόχους σύμφωνα με την παράγραφο 46
του Ν. 3801/2009 (αναλογικά).

Άρθρο 22- Νομικό Πλαίσιο
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
νόμου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν.

Άρθρο 23- Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα καθώς και στην ιστοσελίδα και τον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων.

Άρθρο 24- Πληροφορίες
Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης καθώς και η παρούσα διακήρυξη δίνονται από το
Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας & Οργάνωσης του Δήμου Χανίων κα Νικολοζάκη Ιφιγένεια
τηλ. 2821341643-1 . Η αναλυτική διακήρυξη είναι πληρως διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χανίων www.chania.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δ/νση: Κυδωνίας 29
Χανιά Κρήτης  73135
τηλ. 28213 41643
Fax: 2821093300
www.chania.gr
email: inikolozaki@chania.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
 Αντικείμενο της προμήθειας
Η προμήθεια αυτή αποσκοπεί  στην δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία εργαστηρίου εκμάθησης
και  αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων στο κτίριο του πρώην Ρώσικου Στρατώνα. Το κέντρο αναβίωσης
παραδοσιακών επαγγελμάτων εκτός από εργαστήριο εκμάθησης παραδοσιακών επαγγελμάτων θα αποτελεί  μουσειακό
εκθεσιακό χώρο ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να είναι επισκέψιμος από το κοινό.
Στην προμήθεια περιλαμβάνονται: 2) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3) Ηλεκτρικός εξοπλισμός 4) Σκιάδια.

Άρθρο 2ο
Χρόνος παράδοσης
Τα είδη κάθε ομάδας θα παραδίδονται όλα μαζί, εντός το πολύ δύο μηνών από τη υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης,
υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές παρεμβάσεις στο κτίριο του πρώην Ρώσικου Στρατώνα (στο οποίο τα είδη αυτά
προβλέπεται να παραδοθούν και να εγκατασταθούν), θα έχουν ολοκληρωθεί και το κτίριο θα έχει παραληφθεί προς
χρήση. Στην περίπτωση που οι εργασίες αποκατάσταση του κτιρίου δεν έχουν ολοκληρωθεί, η προθεσμία των δύο (2)
μηνών για την παράδοση του εξοπλισμού υπολογίζεται από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου  για
την παράδοση του εξοπλισμού.

Άρθρο 3ο
Τόπος παράδοσης
Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στο χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων.
Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση ενημερωτικών ετικετών σε όλα τα είδη (το
περιεχόμενο των ετικετών θα δοθεί από το Δήμο Χανίων) καθώς και η  μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
(όπου προβλέπεται) των ειδών αυτών. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και η επίδειξη – εκπαίδευση στη χρήση τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης

Ταχ. Κώδικας: 73135
    Τηλέφωνο: 28213.41611 Fax: 28210.93300

e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

« Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ  Α Ν Α Β Ι Ω Σ Η Σ  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν »

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού(επίπλων, σκιαδίων, ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού) για το κτίριο του παλαιού ΡώσικουΣτρατώνα, το οποίο θα αποκατασταθεί για να στεγάσει το «Κέντρο Αναβίωσης ΠαραδοσιακώνΕπαγγελμάτων». Το Κέντρο Αναβίωσης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων πρόκειται για δομή στην οποίαείτε μέσα από εθελοντική εργασία παλιών επαγγελματιών που έχουν σήμερα αποσυρθεί, είτε μέσααπό τη συνεργασία με επαγγελματίες του είδους, θα εκπονούνται προγράμματα αναβίωσηςσυγκεκριμένων τεχνών απευθυνόμενα κυρίως σε ομάδες νεαρών ατόμων.
Στο πλαίσιο των παραπάνω και για να καταστεί το κτίριο λειτουργικό για την ανάπτυξη τωνπροαναφερθέντων δραστηριοτήτων είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενεςπρομήθειες που περιγράφονται παρακάτω.
Εκτός από τα Έπιπλα1 και τον απαιτούμενο Ηλεκτρικό Εξοπλισμό, ο χώρος θα εξοπλιστείεπιπλέον με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά μηχανήματα, καθώς και με σκίαστρα τύπουroller συσκότισης (black out) στα παράθυρα.

Ο εξοπλισμός λειτουργίας του παλαιού Ρώσικου Στρατώνα αναλύεται ως εξής:

1 Η προμήθεια των επίπλων έχει ήδη κατακυρωθεί γι αυτό και  οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών δεν
συμπεριλαμβάνονται στο παρόν.

15PROC002755594 2015-05-07



12

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ
α/α

ΚΑΤΟΨΗΣ2
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΕ1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) 1ΗΕ2 Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 1ΗΕ3 Εκτυπωτής ασπρόμαυρης εκτύπωσης laser 1ΗΕ4 Πολυμηχάνημα 1ΗΕ5 Βιντεοπροβολέας με Οθόνη Προβολής 1ΗΕ6 Τηλεόραση 1
2.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΕ7 Συσκευή αναπαραγωγής DVD (Blu-Ray Disc Player) 1
3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΞ1 Ψυγείο 150 lt 1
4.

ΣΚΙΑΣΤΡΑ
Σ1 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: περ. 1,00*1,65 μ 6

2 Βλέπε σχετικό Παράρτημα ΙΙ
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ΟΜΑΔΑ 2η: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του χώρου του Ρώσικου Στρατώνα, αναλύεται ανά είδος ως εξής:

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές προσδιορίζονται στους παρακάτω πίνακες, ο οποίοι αποτελούν καιτους πίνακες συμμόρφωσης. Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά και τοποθέτηση των ειδώνστους χώρους για τους οποίους προορίζονται.
ΗΕ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  (DESKTOP)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Κουτί
Να αναφερθεί το μοντέλο NAI
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI
Τύπος κουτιού Midi tower
Ποιότητα Κατασκευής ISO 9001/2008
Θέσεις περιφερειακών ≥ 1 x 5,25”, 1 x 3,5”
Θύρες επικοινωνίας ≥ Ι/Ο panel – 2 x USB 2.0, Speakers, MIC
Βάρος ≥ 5 κιλά
Τροφοδοτικό
Μέγιστη ονομαστική ισχύς ≥ 290 W
Πρόσθετα χαρακτηριστικά Active PFC
Μητρική (Motherboard)
Υποστήριξη μνήμης ≥ 2x DDR3 1600MHz dual channel mode, MAX 32GB
Υποστήριξη καρτών γραφικών ≥1 PCIe x1, 1 PCIe x16

Θύρες επικοινωνίας ≥6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x μικροφώνου, 1x ακουστικών, 1x
είσοδος ήχου, 1x έξοδος ήχου, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x RJ-45

Gigabit Ethernet ΝΑΙ
On board VGA ΝΑΙ
Επεξεργαστής
Τεχνολογία κατασκευής ≤ 22nm
Συχνότητα λειτουργίας ≥ 3,5 GHz
Πυρήνες ≥ 2
Μνήμη cache ≥ 3 MB
Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης DDR3-1333/1600
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 32GB
Κανάλια μνήμης ≥ 2
Μέγιστο bandwith μνήμης ≥ 25.6 GB/s
Μνήμη RAM
Να αναφερθεί το μοντέλο NAI
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI
Τύπος μνήμης DDR3 1600 MHz
Μέγεθος μνήμης ≥ 4GB

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΕ1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP) 1
ΗΕ2 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) 1
ΗΕ3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER 1
ΗΕ4 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 1

ΗΕ5.α ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1
ΗΕ5.β ΚΙΝΗΤΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1
ΗΕ6 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1
ΗΕ7 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD (BLU-RAY DISC PLAYER) 1
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Ταχύτητα διαύλου ≥ 1600 MHz
Σκληρός δίσκος
Μέγεθος 3,5”
Τύπος σύνδεσης SATA 6Gbps
Χωρητικότητα ≥ 500 GB
Ταχύτητα περιστροφής ≥ 7200 rpm
Συσκευή DVD recorder
Τύπος σύνδεσης SATA
Ταχύητα εγγραφής ≥ 22x
Μνήμη ≥ 2 ΜΒ

Μέσα εγγραφής DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-
RAM/+RW

Σετ πληκτρολόγιο ποντίκι

Τύπος διασύνδεσης USB

Λειτουργικό Σύστημα
Παραθυρικό λειτουργικό σύστημα, φιλικό στον
απλό χρήστη 64 bit. Πρώτη δημοσίευση (release
date) το πολύ 2 τελευταίων ετών

NAI

Έκδοση επαγγελματική (professional) ΝΑΙ
Γλώσσα περιβάλλοντος Ελληνική ΝΑΙ
Οθόνη
Να αναφερθεί το μοντέλο NAI
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI
Τύπος Widescreen (16:9)
Τεχνολογία LED
Μέγεθος ≥ 21’’
Ανάλυση ≥1920 x 1080
Συνδεσιμότητα 15 pin D-sub, DVI-D
Αντίθεση (DCR) ≥ 5000000 : 1
Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2
Χρόνος απόκρισης ≤ 5 ms
Γωνία Θέασης ≥ 160° vertical / 170° horizontal
Δυνατότητα ρύθμισης οθόνης σε ύψος (cm) NAI
Ηχεία πρόσθετα ή ενσωματωμένα ≥ 1Wat RMS NAI
Εγγύηση οθόνης και ΗΥ ≥ 2 έτη

ΗΕ2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να αναφερθεί το μοντέλο NAI

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής NAI

Chipset Να αναφερθεί

Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 1.70GHz

Cache ≥ 3MB L2 Cache

System Memory ≥ 4GB 1600MHz DDR3

Maximum System Memory ≥ 8GB

DIMM slots ≥ 1

HDD ≥ 500GB (5400 Rpm)

VGA Shared

DVD+/-RW Drive DVD+/-RW Drive
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Display ≥ 15.6 inch HD LED Display (1366 X 768)

Wireless Network 802.11 b/g/n
Bluetooth 3.0

Webcam ΝΑΙ

Net Card ≥10/100

Θύρες ≥1x HDMI,2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45

Keyboard Full size

Λειτουργικό Σύστημα
Παραθυρικό λειτουργικό σύστημα, φιλικό στον απλό χρήστη 64 bit.
Πρώτη δημοσίευση (release date) το πολύ 2 τελευταίων ετών,
Ελληνικά, Επαγγελματική έκδοση

Battery 4-cell LI-ION

Energy Star 5.0 NAI

Βάρος ≤ 3.0 kg

Εγγύηση ≥ 2 έτη

ΗΕ3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ LASER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μοντέλο Να αναφερθεί το μοντέλο
Κατασκευαστής Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
Χρώμα ΟΧΙ
Μέγιστη ανάλυση ≥1200 x 1200 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 40 σελ/λεπτό
Έξοδος πρώτης σελίδας ≤ 8 sec
Ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 540 MHz
Τυπική μνήμη ≥ 128 MB
Μέγιστη μνήμη ≥ 640 MB
Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 1) ≥100 sheets
Χωρητικότητα εισόδου (δίσκος (tray) 2) ≥500 sheets
Βασικοί δίσκοι χαρτιού ≥2
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ≥250
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ
Τυπικά μεγέθη μέσων Δίσκος 1: A4, A5, A6, B5,
Δίσκος  2: A4, A5, A6, B5
Τυπική συνδεσιμότητα ≥USB 2.0, Ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Εγγύηση ≥  1 έτος

ΗΕ4.  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μοντέλο Να αναφερθεί το μοντέλο
Κατασκευαστής Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
Laser fax απλού χαρτιού NAI
Δικτυακός εκτυπωτής NAI
Έγχρωμος και ασπρόμαυρος δικτυακός
σαρωτής

NAI

εκτύπωση ≥24 σελίδων ανά λεπτό
Δημιουργία αντιγράφων με πολλαπλές
επιλογές

NAI

Υψηλής ανάλυσης έγχρωμος σαρωτής NAI
PC Fax NAI
Δικτυακή σύνδεση ≥10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet
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Τοπική σύνδεση USB NAI
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων ≥35 σελίδων
Τροφοδοσία χαρτιού ≥250 φύλλα
Εκτυπωτής
Ταχύτητα εκτυπωτή Έως 25 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρη)
Ανάλυση εκτύπωσης ≥1.200 x 1.200 dpi
Φωτοαντιγραφικό
Ταχύτητα αντιγραφής * Έως 25 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρη)
Ανάλυση φωτοαντιγράφου ≥600 x 600 dpi
Σμίκρυνση / Μεγέθυνση 25 % - 400 % (1 % βήματα)
Σάρωση
Έγχρωμη σάρωση / Μόνο ΝΑΙ
Ανάλυση σάρωσης Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 300 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη,

ADF), Έως
600 dpi (έγχρωμη, επίπεδη επιφάνεια), Έως 1.200 dpi (ασπρόμαυρη,
επίπεδη
επιφάνεια)

Φαξ
Συμβατότητα 33.6 kbps
Μέγεθος μνήμης Έως 400 σελίδες
Εγγύηση ≥  1 έτος

ΗΕ5.α: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΝα αναφερθεί το μοντέλο NAIΝα αναφερθεί ο κατασκευαστής NAIΤεχνολογία απεικόνισης DLP by Texas Instruments®Φυσική Ανάλυση εικόνας XGA τουλάχιστον 1024 x 768 pixelsΥποστηριζόμενη ανάλυση VGA (640 X 480) έως UXGA (1600 X 1200)Φωτεινότητα ≥ 4.200 ANSI LumensΑντίθεση (contrast) ≥ 5300:1Μέγεθος εικόνας ≤ 40” έως ≥ 300”Λόγος βελενεκούς ≥ 1,4 ~ 2,24 (70” @ 2 meter)Zoom ratio ≥ 1,6 :1Λόγος εικόνας 4:3 native, υποστήριξη επιπλέον ρυθμίσεων aspectratio (16:9, 16:10) .Διάρκεια ζωής λάμπας ≥ 3000 ώρες (Economic mode)Είσοδοι/ Έξοδοι PC in: D-sub 15pin x 2Monitor out: D-sub 15 pin x 1Composite Video: RCA x 1S-Video: Mini DIN 4 pin x 1Audio : Mini Jack x 1Audio L/R: RCA x 2Audio out: Mini Jack x 1Microphone in: Stereo Mini Jack x 1Speaker: ≥10W X 2

15PROC002755594 2015-05-07



17

HDMI V1.3 x 1LAN: RJ45 x 1 (LAN Control & LAN Display)USB (Type A) x 1RS232 DB-9 pin x 1Συμβατότητα video NTSC, PAL. SECAMΣυμβατότητα HDTV 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080pΓλώσσες ενδείξεων οθόνης Να υποστηρίζει και ΕλληνικάΥποστήριξη 3D NAIΕγγύηση ≥ 3 έτη για τον προβολέα , (12 μήνες για τη λάμπα ή2000 ώρες ζωής στη λάμπα).
ΗΕ5.β: ΚΙΝΗΤΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Οθόνη προβολής κινητήΝα αναφερθεί το μοντέλο NAIΝα αναφερθεί ο κατασκευαστής NAIΦορητή με τρίποδο ΝΑΙΔιαστάσεις ≥ 2,00m x 2,00 mΕγγύηση ≥  1 έτος
ΗΕ6. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΟθόνη 32"  LED LCDΜέγεθος διαγωνίου ≥31Τεχνολογία LED LCDΕυκρίνεια Full HDΑναλογία  Οθόνης 16:09Θύρες HDMI ≥2Θύρες USB ≥2Δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων AVI, MP3 ΝΑΙΘύρα δικτύου Ethernet (LAN) NAIΘύρα εισόδου VGA, 15pin D-SUB NAIΜέγιστη ανάλυση 1920x1080Δέκτες σημάτων ( Analog, DVB-T, DVB-C, MPEG-4) ΝΑΙΧρόνος ανανέωσης οθόνης (Hz) ≥100Μέγιστη αντίθεση ≥3.000.000:1Χρόνος απόκρισης (ms) ≤6,5Φωτεινότητα (cd/m2) ≥300Οριζόντια Γωνία Θέασης (μοίρες) >160Κάθετη Γωνία Θέασης (μοίρες) >160
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Τηλεχειριστήριο υπερύθρων ΝΑΙΒάση τοίχου με κλίση για τηλεοράσεις έως 32'' και 30kg NAIΕνεργειακή κλάση ≥ΑΕγγύηση (Έτη) ≥2
ΗΕ7. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD (BLU-RAY DISC PLAYER)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΔυνατότητα ανάγνωσης από οπτικούς δίσκους τύπου: CD-R,CD-RW, DivX, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, BD-R, BD-RE, BD-ROM ΝΑΙ
Συμβατό με πρότυπο MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV ΝΑΙΈξοδος ηχείων στερεοφωνική ΝΑΙΤηλεχειριστήριο υπερύθρων ΝΑΙΣυμβατό με πρότυπα NTSC, PALΘύρες HDMI ≥1Θύρες USB ≥1Θύρα δικτύου Ethernet (LAN) Προαιρετικό
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ΟΜΑΔΑ 3η: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛ.ΕΞ.1. Ψυγείο 150 lt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΜοντέλο Να αναφερθείΚατασκευαστής Να αναφερθείΕνεργειακή Κλάση Α+Μέγιστες Διαστάσεις σε μέτρα (Ύψος Χ Πλάτος Χ Βάθος) 0,85 x 0,63 x 0,65Χρώμα ΛευκόΜέγιστη Μικτή Χωρητικότητα σε lt 150 ltΜοτέρ 1Τύπος Ψύξης ΣυμβατικόςΑντιβακτηριδιακό ΝΑΙΖώνη Κλίματος Λειτουργίας SN-STΗλεκτρικός Θερμοστάτης ΝΑΙΑριθμός Ραφιών Συντήρησης 2Τύπος Ραφιών (Υλικό) ΚρυστάλλιναΔυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας ΝΑΙΡυθμιζόμενα Πόδια στήριξης ΝΑΙΡοδάκια Μεταφοράς ΝΑΙΔυνατότητα να εφάπτεται σε τοίχο ΝΑΙΔυνατότητα τοποθέτησης κάτω από τραπέζι ΝΑΙ
Εγγύηση, Υποστήριξη & ΑνταλλακτικάΕγγύηση Προμηθευτή 2 έτη γραπτή εγγύηση  με έναρξη ισχύς της την επόμενηεργάσιμη ημέρα από  την έκδοση του τιμολογίουαγορά/προμήθειας
Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον κατασκευαστήπρος το Δήμο Χανίων
Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τη μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών στοχώρο για τον οποίο προορίζονται.

15PROC002755594 2015-05-07



20

ΟΜΑΔΑ 4η: ΣΚΙΑΣΤΡΑ

Τα απαιτούμενα σκίαστρα του χώρου του Συμβουλευτικού Σταθμού, αναλύονται ως εξής:
α/α ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΙΑΣΤΡΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ1 Κυρίως εργαστήριο περ. 110*175 εκ. 6
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προμήθεια αφορά σε σκίαστρα τύπου «roller blind», τα οποία θα τοποθετηθούν σταπαράθυρα και τη μπαλκονόπορτα του κτιρίου του Συμβουλευτικού Σταθμού για τη μείωση τουεισερχόμενου φωτός και ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο και την οπτική απομόνωση από το δρόμο.Ο παραπάνω πίνακας δίνει τις ονομαστικές διαστάσεις, των ανοιγμάτων με μια απόκλιση
0.03 εκ. Οι ακριβείς διαστάσεις του ανοίγματος θα προκύψουν μετά την κτιριακή αποκατάσταση τουχώρου και για το λόγο αυτό, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται επισκεφθούν το χώρο, να επιθεωρήσουντα ανοίγματα και να προβούν σε δικές τους μετρήσεις ακριβείας για να κατασκευάσουν τα επιμέρουςσκίαστρα σύμφωνα με αυτές. Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να κατασκευάσει τα κατάλληλασκίαστρα για κάθε άνοιγμα, με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του ανοίγματος(άνοιγμα-κλείσιμο).
ΥΦΑΣΜΑΤΑΣτα σκίαστρα θα χρησιμοποιηθεί ύφασμα συσκότισης (black-out). Θα είναι αδιαπέραστα απότο φως (συσκότιση κατά 99%, πιστοποίηση class I )προσφέροντας υψηλή ποιότητα σκίασης καιπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το ύφασμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναιυψηλών απαιτήσεων, να αντέχει στη μακροχρόνια χρήση, να μην ξεθωριάζει στο φως ή με το πλύσιμο,να μην χνουδιάζει, να μην ξεχειλώνει, να μην αλλάζει διαστάσεις, να μην τρίβεται, ενώ θα πρέπει νααντέχει στο καθάρισμα με τα κοινά προϊόντα καθαρισμού.Το χρώμα της έγχρωμης πλευράς  του υφάσματος συσκότισης θα επιλεγεί από την υπηρεσίααπό το διαθέσιμο χρωματολόγιο, έτσι ώστε να ταιριάζει αισθητικά με το χώρο. Τυχόν κολλήματα ήραφές θα πρέπει να είναι να είναι απολύτως ευθείες, αφανείς και μεγάλης αντοχής. Η υφή τηςέγχρωμης πλευράς θα πρέπει να προσομοιάζει σε λινό ή γάζα.Η πρώτη ύλη του υφάσματος θα πρέπει να είναι ανθεκτική στη φλόγα. Τα υφάσματα που θαχρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν υποστεί αντιπυρική επεξεργασία και να αυτοσβένονται, δηλ. νακαίγονται χωρίς φλόγα και να σβήνουν όταν απομακρύνεται ή εξουδετερώνεται η εστία της φωτιάς)χωρίς να υπάρχει κίνδυνος από τοξικές αναθυμιάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι πυρίμαχες ιδιότητεςθα πρέπει να είναι μόνιμες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υφάσματος.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ:Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρες σχετικό χρωματολόγιο, βάσει τουοποίου η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τις τελικές αποχρώσεις πριν την παραγωγή τωνπρος προμήθεια ειδών και αφού εξετάσει τα αντίστοιχα δείγματα.Στην Τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουνδείγματα, μαζί με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής για κάθε ύφασμα ή υλικό που θαχρησιμοποιηθεί στα σκίαστρα, έτσι ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να μπορεί να εκτιμήσει τηνποιότητα και τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:Η προμήθεια περιλαμβάνει και την τοποθέτηση των σκιάστρων στους χώρους και ταανοίγματα για τα οποία προορίζονται. Τα σκίαστρα θα τοποθετηθούν ακριβώς επάνω από το άνοιγμαστην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας ή στην έσω και άνω παρειά των ανοιγμάτων εφόσον δενπαρεμποδίζεται το άνοιγμά τους και επιτρέπεται η εύκολη χρήση των σκιάστρων.
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Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφτούν τους χώρους, κατόπιν συνεννόησηςμε την Υπηρεσία, για να προσδιορίσουν –εκτός από τις διαστάσεις των σκιάστρων – και όλους τουςκατάλληλους μηχανισμούς, τα εξαρτήματα, τις οπές κλπ., που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση, έτσιώστε να υπάρχει μηδενική φθορά στους χώρους. Ανάλογα με το μέγεθος του ανοίγματος, θα επιλεγούνμηχανισμοί Φ32 για άνοιγμα μέχρι 2m, ή Φ40 για άνοιγμα μέχρι 2,3m. Οι μηχανισμοί μετά τηντοποθέτησή τους, πρέπει να λειτουργούν άψογα, εύκολα και αθόρυβα. Θα πρέπει να είναι μεγάληςαντοχής στον χρόνο και στη χρήση. Θα πρέπει να έχουν δε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τηνάψογη λειτουργία τους και να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα 10χρόνων τουλάχιστον.Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό. Στην προσφορά θα πρέπει νασυμπεριληφθούν και τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης των σκιάστρων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
Μαργαρίτα Μπατάκη

Αρχιτέκτονας Μηχ/κός
Γεώργιος Φραγκιαδάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός  &Τεχνολογίας Υπολογιστών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ α/α
ΚΑΤΟΨΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΗΕ1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής(Desktop) 1 800,00 800,00
ΗΕ2 Φορητός Υπολογιστής (Laptop) 1 550,00 550,00
ΗΕ3 Εκτυπωτής ασπρόμαυρηςεκτύπωσης laser 1 500,00 500,00ΗΕ4 Πολυμηχάνημα 1 350,00 350,00ΗΕ5 Βιντεοπροβολέας με ΟθόνηΠροβολής 1 1.400,00 1.400,00ΗΕ6 Τηλεόραση 1 550,00 550,00

2.
Ηλεκτρονικός

Εξοπλισμός

ΗΕ7 Συσκευή αναπαραγωγής DVD(Blu-Ray Disc Player) 1 80,00 80,00
3.

Ηλεκτρικός
Εξοπλισμός

HΛΕΞ1 Ψυγείο 150 lt 1 200,00 200,00
4.

Σκιάδια Σ1 Roller Blinds 6 100,00 600,00
ΣΥΝΟΛΟ: 5.030,00

ΦΠΑ 23%: 1.156,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 6.186,90
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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