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ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων – Υλικών [Τροπο-
ποίηση (Τ-1) Διακήρυξης για την Αντικατάσταση (Προμήθεια – Τοπο-
θέτηση) Θυρών σε Κτίρια του ΠΒΚ (Διακήρυξη 6/2022)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β. Φ.600.163/168/94909/Σ.1045/27 Ιουν 22/ΠΒΚ/Δ΄Κ/ΔΠΣ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, η (β) σχετική διακήρυξη, τροποποιείται όπως πα-
ρακάτω:

α. Στη σελ. 1 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» το πεδίο «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ»:

β. Η περ. 4 της παρ. 1.2:

«Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις του ΠΒΚ:
• Η υπ’ αριθμόν 378/2021 Commitment – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ

22REQ010831741)
• Η υπ’ αριθμόν 318/2022 Commitment – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ

22REQ010700141)
• Η υπ’ αριθμόν 187/2022 Commitment – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-

ΔΑΜ 22REQ010842317)»

γ. Η περ. 5 της παρ. 1.3:

«Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων τετρακο-
σίων δέκα ευρώ (43.410,00€),  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»

δ. Η περ. 2 της παρ. 1.6:

«Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθ-
μό: 164252,1,  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ-
ΔΗΣ.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 43.410,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
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ε. Η περ. 1 της παρ. 2.2.2.1.:

«2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθε-
ται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής,  ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας ήτοι ποσού οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι
λεπτών (868,20€).»

στ. Η περ. γ της παρ. 2.4.3.2:

«γ. Τα έγγραφα της παρ. 7.5.1 των Προσθηκών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ (τεχνικά εγ-
χειρίδια, φωτογραφίες, σήματα ποιότητας, ΥΔ παρεχόμενων εγγυήσεων – τεχνικής υποστήριξης,
φύλλο συμμόρφωσης).»

ζ. Η περ. η της παρ. 5.1.1:

«η. Τα έγγραφα της παρ. 7.5.2 των Προσθηκών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ (σήματα ποιό-
τητας, βεβαιώσεις εγγυήσεων καλής λειτουργίας – ανταλλακτικών, ΥΔ στοιχείων κατασκευαστή -
αντιπρόσωπου).»

η. Η περ. 2 του ΜΕΡΟΥΣ Β του Παραρτήματος Ι:

«Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Σαράντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ (43.410,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

θ. Το Παράρτημα ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνική
Προδιαγραφή:

«Στο παρόν παράρτημα αποτυπώνονται οι απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και
εργασιών τοποθέτησης,, όπως παρακάτω:

 Προσθήκη Ι:  Τεχνική Προδιαγραφή Θυρών σε κτίρια του Στρατωνισμού του ΠΒΚ.

 Προσθήκη ΙΙ: Τεχνική Προδιαγραφή Θυρών στο κτίριο Μ-950 του Σταθμού Ραντάρ
Δραπάνου.

 Προσθήκη ΙΙΙ: Τεχνική Προδιαγραφή Θυρών στο κτίριο Μ-948 του Σταθμού Ραντάρ
Δραπάνου.»

ι. Στο Παράρτημα ΙΙ, προστίθεται Προσθήκη ΙΙΙ ως συνημμένη.

ια. Τα Παραρτήματα VII και VIII αντικαθίσταται από τα συνημμένα
τροποποιημένα υποδείγματα.

ιβ. Η περ. η της παρ. 5.2 του άρθρου 5 του Παραρτήματος IX:

«η. Τα έγγραφα της παρ. 7.5.2 των Προσθηκών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας
(σήματα ποιότητας, βεβαιώσεις εγγυήσεων καλής λειτουργίας – ανταλλακτικών, ΥΔ στοιχείων
κατασκευαστή - αντιπρόσωπου).»
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ιγ. Το Παράρτημα II ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……../22 του Πα-
ραρτήματος IX, αντικαθίσταται με το συνημμένο.

ιδ. Το Παράρτημα IIΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……../22 του
Παραρτήματος IX, αντικαθίσταται με το συνημμένο.

ιε. Στο Παράρτημα IIΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……../22 του
Παραρτήματος IX, προστίθεται Προσθήκη ΙΙΙ ως συνημμένη.

2. Η παρούσα τροποποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στη σελίδα του διαγωνισμού στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης, Δντής Προμη-
θειών & Συμβάσεων/Δ΄Κ/ΠΒΚ, τηλέφ.: 28210-26774 και email: cpb@namfi.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Αποδέκτες για Ενέργεια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……../22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……../22

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ ……../22

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΠΒΚ/Γ΄Κ - Δ΄Κ/ΔΠΣ -
Επιτροπή Διενέργειας Δια-
γωνισμού

-

Υπτγος Σταύρος Τζουμερκιώτης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ





Συνημμένο 1

ΠΡΟΣΘΗΚΗ IΙI ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνική Προδιαγραφή Θυρών στο
κτίριο Μ-948 του Σταθμού Ραντάρ Δραπάνου [Τροποποίηση (Τ-1)]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (ΤΠ) είναι να περιγράψει τις απαι-
τήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια και αντικατάσταση των εσωτερικών θυρών στο κτίριο
Μ-948 του ΣΡΑ Νο6 του ΠΒΚ που βρίσκεται στην περιοχή του Δραπάνου στα Χανιά. Συγκεκριμένα
θα αντικατασταθούν, επτά (7) εσωτερικές θύρες με διαστάσεις 2,00mx 1,00m (ΥxΠ) , με κλειδα-
ριές.

1.2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών και αφού έχει
επισκεφθεί τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας και έχει μελετήσει την παρούσα να ζητήσει επεξη-
γήσεις ή και λύσεις σε τυχόν προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα από την αρμόδια επιβλέπουσα
επιτροπή του Π.Β.Κ.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατωτέρω περιγραφόμενη προμήθεια υλικών και τοποθέτηση, στην παρούσα Τεχνική
Προδιαγραφή (Τ.Π.) θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα Τεχνική
Προδιαγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας,τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και γενικά
τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβα-
νομένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων δια-
ταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

Πιο συγκεκριμένα ισχύουν και τα κάτωθι πρότυπα ανά κατηγορία εργασιών, εφ' όσον
δεν αναιρούνται από τα αναγραφόμενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή:

ΕΛΟΤ ΤΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1501-03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

4.1 Γενικές Απαιτήσεις Υλικών

4.1.1 Όλα τα υλικά θα προέρχονται από κατασκευαστικούς οίκους που εφαρ-
μόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα.
Ο Προμηθευτής θα προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

4.1.2 Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, να
συμμορφώνονται με τα αντίστοιχο, για κάθε υλικό, εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό (CEN, EN,
CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο ή (όπου δεν υπάρχει τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊ-
κή Τεχνική Έγκριση, ή πρότυπο άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO) και να φέρουν σήμαν-
ση CE.
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4.1.3 Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της έγκρι-
σης της Υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος πριν από κάθε σχετική παραγγελία,
προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο χώρο, να υποβάλλει για έγκριση δείγματα για όσα υλι-
κά είναι δυνατόν, πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus), κατασκευαστικά σχέδια, τε-
χνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που να πιστοποι-
εί ότι τα προς έγκριση υλικά ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας που τίθενται με
την παρούσα. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι αναλυτική και πλήρης, διαφορετι-
κά δε θα εγκρίνονται. Διευκρινίζεται ότι στην υποβολή όλων των ανωτέρω πρέπει να συμπερι-
λαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που να δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των
υλικών και ότι ικανοποιούν πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών.

4.1.4 Η μεταφορά και παράδοση των υλικών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του
ΣΡΑ Νο6 στην περιοχή του Δραπάνου Χανίων και η ποιοτική και ποσοτική τους παραλαβή θα γί-
νει από επιτροπή που θα οριστεί από την Υπηρεσία.

4.2 Ειδικές  Απαιτήσεις - Προδιαγραφές Υλικών

Τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικών θυρώνLaminate(με τοποθέτηση)

 Θύρες laminate ανοιγόμενες διαστάσεων 2,00m x 1,00m (ΥxΠ),
με κάσα διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας (10cm έως 13,5cm).

 Κάσωμα από πλακάζ  σε ίσια (ορθογώνια)  μορφή.
 Πρεβάζια κουμπωτά από πλακάζ (ίσια).
 Το κάσωμα να συναρμολογείται με ειδικές χωνευτές καβίλιες

σύνδεσης.
 Περιμετρικό λάστιχο EPDM για μείωση θορύβου και στεγάνωση.
 Ενδιάμεσα των επενδύσεων του φύλλου να διαθέτει ηχομονωτι-

κή χαρτοκυψέλη πάχους τουλάχιστον 35mm εμποτισμένη με ρητίνη.
 MDF πάχους τουλάχιστον 4 mm επενδυμένο με laminate A’ ποιό-

τητας 0,2mm.
 MDF πάχους 3,2 mm και πλάτος 10 cm κολλημένο δεξιά και αρι-

στερά της πόρτας, επενδυμένο με laminate A’ ποιότητας 0,2mm.
 Περιμετρική λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 35 mm x 35 mm

(fingerjointed) με εσωτερική ενίσχυση στο σημείο της κλειδαριάς και στο κάτω μέρος του θυρό-
φυλλου.

 Η επιλογή του χρώματος επένδυσης και της κάσας θα γίνει από
την Υπηρεσία.

 Τρεις μεντεσέδες βαρέως τύπου ρυθμιζόμενοι στο ύψος και στο
πάτημα του φύλλου με την κάσα.

 Κλειδαριά πόμολου INOX – ΜΠΡΟΝΖΕ (κατόπιν επιλογής της Υ-
πηρεσίας) όπως παρακάτω:

 Εσωτερικά - Εξωτερικά να κλειδώνει-ξεκλειδώνει με
κλειδί.

 Θα συνοδεύεται τουλάχιστον από 2 κλειδιά.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
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Α/Α
(α)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(β)

ΜΟΝ
ΜΕΤΡ
(γ)

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
Μον
(Ευρώ)
(δ)

ΣΥΝΟΛΟ
Ευρώ
(ε)

CPV
(στ)

1

Θύρες laminate ανοιγό-
μενες διαστάσεων
2,10m x 1,00m (ΥxΠ) ως
Τ.Π. με κλειδαριά .

ΤΕΜ 7 300 2.100 44221200-7

ΣΥΝΟΛΟ 2.100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές προς διαμόρφωση της οικονομι-
κής προσφοράς. Οι τελικές διαστάσεις θα μετρηθούν επί τόπου από τον Προμηθευτή πριν την
τοποθέτηση των θυρών.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.1 Καθαίρεση παλαιών θυρών

Καθαιρούνται - αποξηλώνονται οι παλαιές θύρες τουκτιρίου με μέριμνα
του Προμηθευτή. Η  καθαίρεση περιλαμβάνει την αφαίρεση των πορτών, των κασωμάτων και
των στηριγμάτων.Ο Προμηθευτής υποχρεούται να επιδείξει μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προ-
ξενηθούν εκτεταμένες φθορές στα παλαιά κουφώματα,στο δάπεδο, τα επιχρίσματα και στην τοι-
χοποιία. Σε περίπτωση που προκληθεί αναίτια φθορά, αυτή θα αποκαθίσταται με μέριμνα και
δαπάνη του Αναδόχου.

Όλα τα υλικά που θα προκύψουν γενικά από τις αποξηλώσεις θα συσσω-
ρευτούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και τελικά θα μεταφερθούν/παραδοθούν
από τον προμηθευτή στη Διαχείριση του ΠΒΚ (115 ΠΜ) για περεταίρω αξιοποίηση - ανακύκλωση.
Η αρμόδια επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την παραπάνω διαδικασία και θα αναφέρει εγγρά-
φως ολοκλήρωση της.

5.2 Τοποθέτηση θυρών

Για τις εργασίες τοποθέτησης και ελέγχου των θυρών, ισχύουν τα ανα-
γραφόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00 «Ξύλινα Κουφώματα».

Η τοποθέτηση των θυρών θα γίνει με μέριμνα του Προμηθευτή, μετά και
την ολοκλήρωση από τον ίδιο όλων των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης
που θα προκύψουν μετά την αποξήλωση των παλαιών θυρών,και εφόσον έχει καθαρισθεί η πε-
ριοχή από κάθε υπόλειμμα των προηγούμενων εργασιών. Στην προς εκτέλεση εργασία συμπερι-
λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμός, εργαλεία και λοιπές δαπάνες
που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η Υπηρεσία, δια της αρμόδιας επιτροπής, είναι δυνατόν να προβεί σε
οποιοδήποτε έλεγχο για την εξακρίβωση της ποιότητας εκτέλεσης της εργασίας.

5.3 Αποκατάσταση επιφανειών τοίχων

Μετά και την τοποθέτηση των θυρών θα ακολουθήσουν με μέριμνα και
δαπάνη του Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης επιφανειών της τοιχοποι-
ίας περιμετρικά των θυρών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα άρτιο από πλευράς αισθητικής απο-
τέλεσμα. Στην προς εκτέλεση εργασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋ-
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λικά, εξοπλισμός, εργαλεία και λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολο-
κλήρωση του έργου.

6. ΌΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:

6.1 Να συμμορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ, «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγι-
εινής και ασφαλείας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», και στην Ελληνική Νομοθεσία στα
θέματα υγιεινής και ασφαλείας (Π.Δ. 778/80, Π.Δ 399/94,
Π.Δ.105/95,Π.Δ.16/96,Π.Δ.17/96,Π.Δ.90/99,Π.Δ.159/99 κλπ.).

6.2 Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμε-
να Μ.Α.Π. ( προστασία χεριών και βραχιόνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 388, κεφαλιού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 397,
ποδιών κατά ELOTEN ΙSΟ 20345, προστατευτική ενδυμασία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 863).

7. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

7.1      Εγγυήσεις

7.1.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης

α. Στην προσφορά του Προμηθευτή πρέπει να δηλώνεται ότι παρέχεται
εγγύηση για το υλικό, καθώς και την άριστη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης συνοδευόμενη
από ρητή δέσμευσή του για την αποκατάσταση με μέριμνα του και δαπάνες που θα τον βαρύ-
νουν αποκλειστικά, τυχόν φθορών που θα προκύψουν στο υλικό και τη λειτουργία αυτών και δεν
θα οφείλονται σε συνήθη χρήση, για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την οριστική παραλαβή της
προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της
εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει οποιοδή-
ποτε εξάρτημα είναι ελαττωματικό από κατασκευή, παρουσιάσει πρόωρη φθορά ή συστηματική
βλάβη, με δική του δαπάνη (προμήθεια ανταλλακτικών- υλικών από τον κατασκευαστή  και πα-
ράδοση τους στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας).

β. Μετά την τοποθέτηση, θα γίνει δοκιμή των θυρών, κλείθρων κτλ. Σε
περίπτωση μη λειτουργίας λόγω ελαττωματικού υλικού ή βλάβης που οφείλεται στο υλικό κατά
τη διάρκεια της δοκιμής, αυτό θα αφαιρείται και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για επι-
σκευή ή αντικατάστασή του εντός μίας (1) εβδομάδας από τη δοκιμή λειτουργίας.

γ. Σε περίπτωση μη λειτουργίας των προς προμήθεια υλικών, ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης
προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση (5) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδο-
ποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη και την εξακρίβωση των αιτιών.

δ.  Η μη προμήθεια των κατάλληλων ανταλλακτικών από τον προμηθευτή
για την επισκευή των εξακριβωμένων βλαβών, δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέ-
λευση είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύ-
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μιση να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του εν λόγω υλικού από τρί-
τους και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή.

7.1.2 Λοιπά επί των Όρων Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

α. Η εγγύηση αφορά στο σύνολο των θυρών ως ενιαίο σύστημα δηλ. φι-
νίρισμα, κορμός, κλείθρα, πόμολα, μεντεσέδες κτλ καθώς και κάθε άλλο εξάρτημα ή μέρος που
αποτελεί μέρος αυτών.

β. Στην περίπτωση αδυναμίας επισκευής των προς προμήθεια υλικών
από τον προμηθευτή, θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του η αντικατάσταση με όμοιο (ή ισοδύ-
ναμο) υλικό που λειτουργεί κανονικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

7.2       Μακροσκοπικός Έλεγχος

Η επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, έχοντας υπόψη της τους όρους
της παρούσας προδιαγραφής, ελέγχει τα παρακάτω:

7.2.1.  Αν τα προς προμήθεια υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας
Τ.Π.

7.2.2.  Αν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προεργασίες από τον Προμηθευτή
πριν την τοποθέτηση.

7.2.3. Μετά την τοποθέτηση ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύμφωνα με την
παρούσα Τ.Π και τα αναγραφόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00 «Ξύλινα Κουφώματα».

7.2.4. Αν το τελικό αποτέλεσμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Τ.Π. της Υπηρεσίας
και των τελικών όρων της σύμβασης.

7.3        Διασφάλιση Ποιότητας

Οι  προς προμήθεια εσωτερικές θύρες Laminate θα φέρουν υποχρεωτικά τα πα-
ρακάτω:

 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE.
 Ο κατασκευαστικός τους οίκος θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
 Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά (και ελληνικά)  πρό-

τυπα  καθώς  και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερμανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά
(FN κλπ.), Ηνωμένων Πολιτειών (ASTM,NFPA κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς
και τα Διεθνή (ISO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισμοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του
συγκεκριμένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόμενα στην ΤΠ.

 Λοιπά όπως περιγράφονται στη παράγραφο 4.2 της παρούσης Τ.Π και Ε-
ΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00 «Ξύλινα Κουφώματα».

7.4        Όροι Αποδοχής
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7.4.1 Εάν τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου ανταποκρίνονται στο σύνο-
λό τους  προς της απαιτήσεις της ΤΠ, τα υλικά θα παραλαμβάνονται.

7.4.2  Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι κάποιο υλικό είναι ακα-
τάλληλο ή ότι δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις, έχει το δικαίωμα να ζητήσει
να αντικατασταθεί το υλικό με άλλο κατάλληλομε δαπάνη του Προμηθευτή.

7.5       Υποχρεώσεις  Προμηθευτή - Παρόχου

7.5.1 Υποβολή εγγράφων για Αξιολόγηση του Προμηθευτή κατά την κατάθεση της
προσφοράς.

Κάθε υποψήφιος Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έ-
ντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του.

α. Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) ή βεβαίωση του εργοστασίου παραγω-
γής των προς προμήθεια υλικών στα οποία θα πρέπει να εμπεριέχονται και να δίδονται πληρο-
φορίες για τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 4.2.

β. Έγχρωμες φωτογραφίες των προσφερόμενων υλικών, εφόσον δεν υπάρ-
χουν στα τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) τα οποία θα κατατεθούν.

γ. Σήματα ποιότητας, κατασκευαστικά πρότυπα όπως περιγράφονται στην
παράγραφο4 και7.3.

δ. Υπεύθυνη δήλωση για την εγγύηση των προσφερόμενων υλικών για δύο
(2) έτη από την οριστική παραλαβή τους από την Υπηρεσία, καθώς και για τη δυνατότητα τεχνι-
κής υποστήριξης και παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της εγ-
γυήσεως.

ε. Ο Προμηθευτής, μαζί με την προσφορά του, πρέπει να προσκομίσει και
το φύλλο συμμόρφωσης, ορθά συμπληρωμένο. Προσφορά χωρίς Φύλλο Συμμόρφωσης  θα Α-
ΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

7.5.2   Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων κατά την Παραλαβή των Υλικών.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστο-
ποιητικά κατά την παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία.

α. Επικαιροποιημένα σήματα ποιότητας, κατασκευαστικά πρότυπα όπως
περιγράφονται στην παράγραφο 4 και 7.3.

β. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί
στην προσφορά. Επιπλέον οι προσφέροντες θα αναφέρουν πέραν του χρόνου και τους όρους
εγγύησης των προσφερόμενων υλικών.

γ. Έγγραφη εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για τα χρόνια που έχουν δη-
λωθεί στην προσφορά (τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της εγγυήσεως).
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δ. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση του κατασκευαστή των υλικών, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του στην
ελληνική αγορά εάν υπάρχει με σκοπό την ταυτοποίηση δεδομένων από την Υπηρεσία.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Ο Προμηθευτής θα απασχολήσει για τις εργασίες μεταφοράς του προς
προμήθεια υλικού και της τοποθέτησης, προσωπικό της επιχείρησής του ή προσωπικό συνεργα-
ζόμενης στεγασμένης επιχείρησης.

8.2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια και τοπο-
θέτηση των υλικών εντός μηνός (30 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης. Σε
περίπτωση που θα απαιτηθεί παράταση των χρονικών ορίων, αυτή θα γίνεται κατόπιν έγγραφης
αιτιολογημένης ενημέρωσης και μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

8.3. Ο κάθε συμμετέχων κρίνεται σκόπιμο να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις
που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, ώστε να λάβει  γνώση των επιτόπιων ιδιαίτερων συνθη-
κών και να λάβει υπόψη του στην προσφορά του, όλα τα δεδομένα εκείνα που αφορούν την έ-
ντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη και την παρούσα Τ.Π, χω-
ρίς να έχει το δικαίωμα κατόπιν να εγείρει οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική αξίωση που να
αφορά τις συνθήκες και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. Επιπλέον, δύναται να ζητήσει επεξη-
γήσεις σε τυχόν προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα από την αρμόδια επιβλέπουσα Υπηρεσία του
Π.Β.Κ. αφού πρωτίστως μελετήσει την παρούσα Τ.Π. .

8.4. Κάθε πληροφορία – διευκρίνιση στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
για την παρούσα ΤΠ, θα δίδεται εγγράφως από το ΠΒΚ, μετά από σχετική αίτηση, όπως προβλέ-
πει η ισχύουσα νομοθεσία

8.5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια
επιτροπή του ΠΒΚ, η οποία κατά την παραλαβή θα προβεί σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγ-
χους που περιέχονται στην παρούσα Τ.Π.

8.6. Ο Προμηθευτής καθώς και το προσωπικό του, υποχρεούνται να τηρούν
όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την είσοδο στο Στρατόπεδο και θα τους χορηγηθεί σχε-
τική άδεια εισόδου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

8.7. Για την εξόφληση της δαπάνης θα προηγηθούν οι έλεγχοι που περιγρά-
φονται στην παρούσα ΤΠ. Επίσης θα προηγηθεί παραλαβή της γραπτής εγγύησης και των σχετι-
κών εντύπων (εγχειρίδια, πιστοποιήσεις κτλ) από την αρμόδια Επιτροπή η οποία θα συντάξει και
το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

8.8. Η Υπηρεσία θα επιλέξει την πιο κατάλληλη και συμφέρουσα για αυτήν
προσφορά, με βάση τα αναγραφόμενα από τους ενδιαφερόμενους οικονομικά και τεχνικά στοι-
χεία και την παρούσα ΤΠ, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ

Ι Πίνακας Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
ΙΙ
ΙΙΙ

Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης της Τεχνικής Περιγραφής.
Σχέδιο Διαστάσεων θυρών

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣAΡTHMENO I ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫ-
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ Μ-

948 ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο 6 ΣΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ
ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑ-
ΧΙΟΥ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

CPV

1 Προμήθεια – Τοποθέτη-
ση θύρας laminate δια-
στάσεων 200 Χ 100 Χ 4

με κλειδαριά .

ΤΕΜ 7 300,00 2100,00 44221200-
7

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 2100,00
ΦΠΑ 0% Θα χορηγηθεί απαλλακτικό

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ (€) 2100,00

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣAΡTHMENO IΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  ΤΕ-
ΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑ-

ΦΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ

PROSPECTUS ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΥΤΗ
(α) (β) (γ)

Χανιά, ..…/…/…..
Ο

Προμηθευτής

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ :

α. Στη στήλη (α) αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι κατ' απόλυτη
σειρά όπως φαίνονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

β. Στη στήλη (β) δηλώνεται αντίστοιχα σε κάθε παράγραφο αν τα χαρακτηριστικά
του προσφερόμενου Υλικού συμφωνούν απόλυτα ή όχι με την Τεχνική Περιγραφή. Αυτό θα γίνε-
ται με την αναγραφή στη στήλη (β) και απέναντι σε κάθε παράγραφο ότι "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥ-
ΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π." ή "ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π". Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία
(υπερκαλύψη ή μη ικανοποίηση των ζητούμενων χαρακτηριστικών), αναγράφονται υποχρεωτικά
όλα τα προσφερόμενα άλλα χαρακτηριστικά, με αντίστοιχη παραπομπή στη στήλη (γ), στο ση-
μείο του PROSPECTUS - Τεχνικού Εγχειριδίου.

γ. Στη στήλη (γ) αναγράφεται για κάθε παράγραφο η παραπομπή στη σελίδα ή
στην παράγραφο ή στο σχεδιάγραμμα του κατατιθέμενου PROSPECTUS - Τεχνικού Εγχειριδίου,
όπου φαίνεται και επιβεβαιώνεται ότι προσφέρονται τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην
αντίστοιχη παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής.
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δ. Για όσα χαρακτηριστικά δίνονται στη στήλη (β) και στα PROSPECTUS - Τεχνικά
Εγχειρίδια σε διαφορετικές μονάδες από εκείνες της Τεχνικής Περιγραφής, να δίνονται υποχρεω-
τικά οι τύποι μετατροπής αυτών, καθώς και επεξηγήσεις της χρησιμοποιούμενης διαφορετικής
ορολογίας από εκείνης της Τ.Π.

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣAΡTHMENO IΙΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΥΡΑΣ

β

γ

α

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΘΥΡΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ / ΤΥΠΟΣ ΘΥΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
α 200 εκ
β 100 εκ
γ 4 εκ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 7

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ



Συνημμένο 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [Τροποποίηση (Τ-1)]

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

……………………………………………………………. (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ)

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1 ΘΥΡΕΣ LAMINATE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 211x77x4 ΓΙΑ ΚΤΙ-
ΡΙΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ

134 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Ι ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

2 ΘΥΡΕΣ LAMINATE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210x100 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ
Μ950 ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

7 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΙΙ ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

3 ΘΥΡΕΣ LAMINATE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200x100x4 ΓΙΑ ΚΤΙ-
ΡΙΟ Μ948 ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

7 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΙΙΙ ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ



Συνημμένο 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [Τροποποίηση (Τ-1)]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
………………………………………………………………………………………….. (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

1 ΘΥΡΕΣ LAMINATE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
211x77x4 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 134

2
ΘΥΡΕΣ LAMINATE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210x100

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ Μ950 ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΤΕΜ 7

3
ΘΥΡΕΣ LAMINATE ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

200x100x4 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ Μ948 ΣΤΑΘΜΟΥ
ΡΑΝΤΑΡ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΤΕΜ 7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ



Συνημμένο 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΙ» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………/22 [Τροποποίηση (Τ-1)]

Πίνακας των προς Προμήθεια Ειδών

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-
ΣΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙ-
ΚΗ

1
ΘΥΡΕΣ LAMINATE ΔΙΑΣΤΑ-
ΣΕΩΝ 211x77x4 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΜ 134

2

ΘΥΡΕΣ LAMINATE ΔΙΑΣΤΑ-
ΣΕΩΝ 210x100 ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ
Μ950 ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ

ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΤΕΜ 7

3

ΘΥΡΕΣ LAMINATE ΔΙΑΣΤΑ-
ΣΕΩΝ 200x100x4 ΓΙΑ ΚΤΙ-
ΡΙΟ Μ948 ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑ-

ΝΤΑΡ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΤΕΜ 7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ



Συνημμένο 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΙΙ» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………/22 [Τροποποίηση (Τ-1)]

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στο παρόν παράρτημα αποτυπώνονται οι απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές των
υλικών και εργασιών τοποθέτησης,, όπως παρακάτω:

 Προσθήκη Ι: Τεχνική Προδιαγραφή Θυρών σε κτίρια του Στρατωνισμού του ΠΒΚ.

 Προσθήκη ΙΙ: Τεχνική Προδιαγραφή Θυρών στο κτίριο Μ-950 του Σταθμού
Ραντάρ Δραπάνου.

 Προσθήκη ΙΙΙ: Τεχνική Προδιαγραφή Θυρών στο κτίριο Μ-948 του Σταθμού
Ραντάρ Δραπάνου.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Ι Τεχνική Προδιαγραφή Θυρών σε κτίρια του Στρατωνισμού του ΠΒΚ.

ΙΙ Τεχνική Προδιαγραφή Θυρών στο κτίριο Μ-950 του Σταθμού Ραντάρ Δραπάνου.

ΙΙΙ Τεχνική Προδιαγραφή Θυρών στο κτίριο Μ-948 του Σταθμού Ραντάρ Δραπάνου.

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ



Συνημμένο 6

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΙΙ»

ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………/22 [Τροποποίηση (Τ-1)]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Μ-950 ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (ΤΠ) είναι να περιγράψει τις απαι-
τήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια και αντικατάσταση των εσωτερικών θυρών στο κτίριο
Μ-948 του ΣΡΑ Νο6 του ΠΒΚ που βρίσκεται στην περιοχή του Δραπάνου στα Χανιά. Συγκεκριμένα
θα αντικατασταθούν, επτά (7) εσωτερικές θύρες με διαστάσεις 2,00mx 1,00m (ΥxΠ) , με κλειδα-
ριές.

1.2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών και αφού έχει
επισκεφθεί τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας και έχει μελετήσει την παρούσα να ζητήσει επεξη-
γήσεις ή και λύσεις σε τυχόν προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα από την αρμόδια επιβλέπουσα
επιτροπή του Π.Β.Κ.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατωτέρω περιγραφόμενη προμήθεια υλικών και τοποθέτηση, στην παρούσα Τεχνική
Προδιαγραφή (Τ.Π.) θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/16.

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα Τεχνική
Προδιαγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας,τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και γενικά
τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης, συμπεριλαμβα-
νομένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων δια-
ταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

Πιο συγκεκριμένα ισχύουν και τα κάτωθι πρότυπα ανά κατηγορία εργασιών, εφ' όσον
δεν αναιρούνται από τα αναγραφόμενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή:

ΕΛΟΤ ΤΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1501-03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

4.1 Γενικές Απαιτήσεις Υλικών

4.1.1 Όλα τα υλικά θα προέρχονται από κατασκευαστικούς οίκους που εφαρ-
μόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα.
Ο Προμηθευτής θα προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
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4.1.2 Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, να
συμμορφώνονται με τα αντίστοιχο, για κάθε υλικό, εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό (CEN, EN,
CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο ή (όπου δεν υπάρχει τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊ-
κή Τεχνική Έγκριση, ή πρότυπο άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO) και να φέρουν σήμαν-
ση CE.

4.1.3 Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της έγκρι-
σης της Υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος πριν από κάθε σχετική παραγγελία,
προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο χώρο, να υποβάλλει για έγκριση δείγματα για όσα υλι-
κά είναι δυνατόν, πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus), κατασκευαστικά σχέδια, τε-
χνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που να πιστοποι-
εί ότι τα προς έγκριση υλικά ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας που τίθενται με
την παρούσα. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι αναλυτική και πλήρης, διαφορετι-
κά δε θα εγκρίνονται. Διευκρινίζεται ότι στην υποβολή όλων των ανωτέρω πρέπει να συμπερι-
λαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που να δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των
υλικών και ότι ικανοποιούν πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών.

4.1.4 Η μεταφορά και παράδοση των υλικών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του
ΣΡΑ Νο6 στην περιοχή του Δραπάνου Χανίων και η ποιοτική και ποσοτική τους παραλαβή θα γί-
νει από επιτροπή που θα οριστεί από την Υπηρεσία.

4.2 Ειδικές  Απαιτήσεις - Προδιαγραφές Υλικών

Τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικών θυρώνLaminate(με τοποθέτηση)

 Θύρες laminate ανοιγόμενες διαστάσεων 2,00m x 1,00m (ΥxΠ),
με κάσα διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας (10cm έως 13,5cm).

 Κάσωμα από πλακάζ  σε ίσια (ορθογώνια)  μορφή.
 Πρεβάζια κουμπωτά από πλακάζ (ίσια).
 Το κάσωμα να συναρμολογείται με ειδικές χωνευτές καβίλιες

σύνδεσης.
 Περιμετρικό λάστιχο EPDM για μείωση θορύβου και στεγάνωση.
 Ενδιάμεσα των επενδύσεων του φύλλου να διαθέτει ηχομονωτι-

κή χαρτοκυψέλη πάχους τουλάχιστον 35mm εμποτισμένη με ρητίνη.
 MDF πάχους τουλάχιστον 4 mm επενδυμένο με laminate A’ ποιό-

τητας 0,2mm.
 MDF πάχους 3,2 mm και πλάτος 10 cm κολλημένο δεξιά και αρι-

στερά της πόρτας, επενδυμένο με laminate A’ ποιότητας 0,2mm.
 Περιμετρική λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 35 mm x 35 mm

(fingerjointed) με εσωτερική ενίσχυση στο σημείο της κλειδαριάς και στο κάτω μέρος του θυρό-
φυλλου.

 Η επιλογή του χρώματος επένδυσης και της κάσας θα γίνει από
την Υπηρεσία.

 Τρεις μεντεσέδες βαρέως τύπου ρυθμιζόμενοι στο ύψος και στο
πάτημα του φύλλου με την κάσα.

 Κλειδαριά πόμολου INOX – ΜΠΡΟΝΖΕ (κατόπιν επιλογής της Υ-
πηρεσίας) όπως παρακάτω:
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 Εσωτερικά - Εξωτερικά να κλειδώνει-ξεκλειδώνει με
κλειδί.

 Θα συνοδεύεται τουλάχιστον από 2 κλειδιά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές προς διαμόρφωση της οικονομι-
κής προσφοράς. Οι τελικές διαστάσεις θα μετρηθούν επί τόπου από τον Προμηθευτή πριν την
τοποθέτηση των θυρών.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.1 Καθαίρεση παλαιών θυρών

Καθαιρούνται - αποξηλώνονται οι παλαιές θύρες τουκτιρίου με μέριμνα του
Προμηθευτή. Η  καθαίρεση περιλαμβάνει την αφαίρεση των πορτών, των κασωμάτων και των
στηριγμάτων.Ο Προμηθευτής υποχρεούται να επιδείξει μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προξενη-
θούν εκτεταμένες φθορές στα παλαιά κουφώματα,στο δάπεδο, τα επιχρίσματα και στην τοιχο-
ποιία. Σε περίπτωση που προκληθεί αναίτια φθορά, αυτή θα αποκαθίσταται με μέριμνα και δα-
πάνη του Αναδόχου.

Όλα τα υλικά που θα προκύψουν γενικά από τις αποξηλώσεις θα συσσω-
ρευτούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και τελικά θα μεταφερθούν/παραδοθούν
από τον προμηθευτή στη Διαχείριση του ΠΒΚ (115 ΠΜ) για περεταίρω αξιοποίηση - ανακύκλωση.
Η αρμόδια επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την παραπάνω διαδικασία και θα αναφέρει εγγρά-
φως ολοκλήρωση της.

5.2 Τοποθέτηση θυρών

Για τις εργασίες τοποθέτησης και ελέγχου των θυρών, ισχύουν τα ανα-
γραφόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00 «Ξύλινα Κουφώματα».

Η τοποθέτηση των θυρών θα γίνει με μέριμνα του Προμηθευτή, μετά και
την ολοκλήρωση από τον ίδιο όλων των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης
που θα προκύψουν μετά την αποξήλωση των παλαιών θυρών,και εφόσον έχει καθαρισθεί η πε-
ριοχή από κάθε υπόλειμμα των προηγούμενων εργασιών. Στην προς εκτέλεση εργασία συμπερι-
λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά, εξοπλισμός, εργαλεία και λοιπές δαπάνες
που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η Υπηρεσία, δια της αρμόδιας επιτροπής, είναι δυνατόν να προβεί σε
οποιοδήποτε έλεγχο για την εξακρίβωση της ποιότητας εκτέλεσης της εργασίας.

5.3 Αποκατάσταση επιφανειών τοίχων

Μετά και την τοποθέτηση των θυρών θα ακολουθήσουν με μέριμνα και
δαπάνη του Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης επιφανειών της τοιχοποι-
ίας περιμετρικά των θυρών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα άρτιο από πλευράς αισθητικής απο-
τέλεσμα. Στην προς εκτέλεση εργασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋ-
λικά, εξοπλισμός, εργαλεία και λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολο-
κλήρωση του έργου.

6. ΌΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:

6.3 Να συμμορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ, «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγι-
εινής και ασφαλείας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», και στην Ελληνική Νομοθεσία στα
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θέματα υγιεινής και ασφαλείας (Π.Δ. 778/80, Π.Δ 399/94,
Π.Δ.105/95,Π.Δ.16/96,Π.Δ.17/96,Π.Δ.90/99,Π.Δ.159/99 κλπ.).

6.4 Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμε-
να Μ.Α.Π. ( προστασία χεριών και βραχιόνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 388, κεφαλιού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 397,
ποδιών κατά ELOTEN ΙSΟ 20345, προστατευτική ενδυμασία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 863).

7. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ – ΌΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

7.1      Εγγυήσεις

7.1.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης

α. Στην προσφορά του Προμηθευτή πρέπει να δηλώνεται ότι παρέχεται
εγγύηση για το υλικό, καθώς και την άριστη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης συνοδευόμενη
από ρητή δέσμευσή του για την αποκατάσταση με μέριμνα του και δαπάνες που θα τον βαρύ-
νουν αποκλειστικά, τυχόν φθορών που θα προκύψουν στο υλικό και τη λειτουργία αυτών και δεν
θα οφείλονται σε συνήθη χρήση, για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την οριστική παραλαβή της
προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της
εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει οποιοδή-
ποτε εξάρτημα είναι ελαττωματικό από κατασκευή, παρουσιάσει πρόωρη φθορά ή συστηματική
βλάβη, με δική του δαπάνη (προμήθεια ανταλλακτικών- υλικών από τον κατασκευαστή  και πα-
ράδοση τους στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας).

β. Μετά την τοποθέτηση, θα γίνει δοκιμή των θυρών, κλείθρων κτλ. Σε
περίπτωση μη λειτουργίας λόγω ελαττωματικού υλικού ή βλάβης που οφείλεται στο υλικό κατά
τη διάρκεια της δοκιμής, αυτό θα αφαιρείται και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για επι-
σκευή ή αντικατάστασή του εντός μίας (1) εβδομάδας από τη δοκιμή λειτουργίας.

γ. Σε περίπτωση μη λειτουργίας των προς προμήθεια υλικών, ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης
προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση (5) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδο-
ποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη και την εξακρίβωση των αιτιών.

δ.  Η μη προμήθεια των κατάλληλων ανταλλακτικών από τον προμηθευτή
για την επισκευή των εξακριβωμένων βλαβών, δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέ-
λευση είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύ-
μιση να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του εν λόγω υλικού από τρί-
τους και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή.

7.1.2 Λοιπά επί των Όρων Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

α. Η εγγύηση αφορά στο σύνολο των θυρών ως ενιαίο σύστημα δηλ. φι-
νίρισμα, κορμός, κλείθρα, πόμολα, μεντεσέδες κτλ καθώς και κάθε άλλο εξάρτημα ή μέρος που
αποτελεί μέρος αυτών.
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β. Στην περίπτωση αδυναμίας επισκευής των προς προμήθεια υλικών από
τον προμηθευτή, θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του η αντικατάσταση με όμοιο (ή ισοδύναμο)
υλικό που λειτουργεί κανονικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

7.2       Μακροσκοπικός Έλεγχος

Η επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, έχοντας υπόψη της τους όρους
της παρούσας προδιαγραφής, ελέγχει τα παρακάτω:

7.2.1.  Αν τα προς προμήθεια υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας
Τ.Π.

7.2.2.  Αν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προεργασίες από τον Προμηθευτή
πριν την τοποθέτηση.

7.2.3. Μετά την τοποθέτηση ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύμφωνα με την
παρούσα Τ.Π και τα αναγραφόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00 «Ξύλινα Κουφώματα».

7.2.4. Αν το τελικό αποτέλεσμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Τ.Π. της Υπηρεσίας
και των τελικών όρων της σύμβασης.

7.3        Διασφάλιση Ποιότητας

Οι  προς προμήθεια εσωτερικές θύρες Laminate θα φέρουν υποχρεωτικά τα πα-
ρακάτω:

 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE.
 Ο κατασκευαστικός τους οίκος θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
 Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά (και ελληνικά)  πρό-

τυπα  καθώς  και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερμανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά
(FN κλπ.), Ηνωμένων Πολιτειών (ASTM,NFPA κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς
και τα Διεθνή (ISO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισμοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του
συγκεκριμένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόμενα στην ΤΠ.

 Λοιπά όπως περιγράφονται στη παράγραφο 4.2 της παρούσης Τ.Π και Ε-
ΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00 «Ξύλινα Κουφώματα».

7.4        Όροι Αποδοχής

7.4.1 Εάν τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου ανταποκρίνονται στο σύνο-
λό τους  προς της απαιτήσεις της ΤΠ, τα υλικά θα παραλαμβάνονται.

7.4.2  Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι κάποιο υλικό είναι ακα-
τάλληλο ή ότι δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να
αντικατασταθεί το υλικό με άλλο κατάλληλομε δαπάνη του Προμηθευτή.

7.5       Υποχρεώσεις  Προμηθευτή - Παρόχου

7.5.2   Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων κατά την Παραλαβή των Υλικών.
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστο-
ποιητικά κατά την παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία:

α. Επικαιροποιημένα σήματα ποιότητας, κατασκευαστικά πρότυπα όπως
περιγράφονται στην παράγραφο 4 και 7.3.

β. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί
στην προσφορά. Επιπλέον οι προσφέροντες θα αναφέρουν πέραν του χρόνου και τους όρους
εγγύησης των προσφερόμενων υλικών.

γ. Έγγραφη εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για τα χρόνια που έχουν δη-
λωθεί στην προσφορά (τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της εγγυήσεως).

δ. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση του κατασκευαστή των υλικών, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του στην
ελληνική αγορά εάν υπάρχει με σκοπό την ταυτοποίηση δεδομένων από την Υπηρεσία.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Ο Προμηθευτής θα απασχολήσει για τις εργασίες μεταφοράς του προς
προμήθεια υλικού και της τοποθέτησης, προσωπικό της επιχείρησής του ή προσωπικό συνεργα-
ζόμενης στεγασμένης επιχείρησης.

8.2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια και τοπο-
θέτηση των υλικών εντός μηνός (30 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης. Σε
περίπτωση που θα απαιτηθεί παράταση των χρονικών ορίων, αυτή θα γίνεται κατόπιν έγγραφης
αιτιολογημένης ενημέρωσης και μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

8.5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια
επιτροπή του ΠΒΚ, η οποία κατά την παραλαβή θα προβεί σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγ-
χους που περιέχονται στην παρούσα Τ.Π.

8.6. Ο Προμηθευτής καθώς και το προσωπικό του, υποχρεούνται να τηρούν
όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την είσοδο στο Στρατόπεδο και θα τους χορηγηθεί σχε-
τική άδεια εισόδου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.
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8.7. Για την εξόφληση της δαπάνης θα προηγηθούν οι έλεγχοι που περιγρά-
φονται στην παρούσα ΤΠ. Επίσης θα προηγηθεί παραλαβή της γραπτής εγγύησης και των σχετι-
κών εντύπων (εγχειρίδια, πιστοποιήσεις κτλ) από την αρμόδια Επιτροπή η οποία θα συντάξει και
το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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