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ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 θνπφο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (Σ.Π.) είλαη λα 
πεξηγξάςεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε 
ησλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ ζην θηήξην ηνπ RCB (Μ-716) ηνπ ΠΒΚ πνπ βξίζθεηαη 
ζηνλ Υψξν Δθηνμεχζεσλ ηνπ ΠΒΚ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ. 
πγθεθξηκέλα ζα αληηθαηαζηαζνχλ δεθαέμη (16) ζχξεο (εθ ησλ νπνίσλ νη 2 απφ 
γπαιί αζθαιείαο - SECURIT) δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ, ζα θαηαζθεπαζηεί μχιηλν 
θάιπκκα ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο θαη ζσιελψζεσλ θαη ζα γίλεη επέλδπζε ηεο 
ππάξρνπζαο κεηαιιηθήο ζθάιαο κε ίδηαο απνρξψζεσο μπιεία. 

 1.2  Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη 
αθνχ έρεη επηζθεθζεί ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαη έρεη κειεηήζεη ηελ 
παξνχζα λα δεηήζεη επεμεγήζεηο ή θαη ιχζεηο ζε ηπρφλ πξνθχπηνληα ηερληθά 
πξνβιήκαηα απφ ηελ αξκφδηα επηβιέπνπζα Τπεξεζία ηνπ Π.Β.Κ. 

2.  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

Ζ θαησηέξσ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ηνπνζέηεζε, ζηελ 
παξνχζα Σ.Π. ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ηηκήο. 

3.   ΙΥΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 
παξνχζα Σ.Π., ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο 
Δπηζηήκεο θαη γεληθά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαηά 
ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, 
ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή 
νδεγηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχνπλ θαη ηα θάησζη πξφηππα αλά θαηεγνξία 
εξγαζηψλ, εθ' φζνλ δελ αλαηξνχληαη απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα Σ.Π.: 

 

α/α ΕΛΟΣ ΣΠ Πεπιγπαθή 

1501-03-08-01-00 Ξχιηλα Κνπθψκαηα 

1501-03-08-09-00 Ταιφζπξεο απφ Γπαιί Αζθαιείαο 

 

4.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

4.1 Γενικέρ Απαιηήζειρ Τλικών 

           4.1.1  Όια ηα πιηθά ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο 
πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ISO 9001 
απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ. 
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                      4.1.2 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο 
Πξνδηαγξαθέο, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, 
ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ (CEN, EN, CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) 
πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή 
Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO) θαη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE.  

                     4.1.3 Ζ επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ 
θάζε ζρεηηθή παξαγγειία, πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηνλ ρψξν, λα 
ππνβάιεη γηα έγθξηζε δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη δπλαηφλ, πξσηφηππα 
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα 
πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο έγθξηζε πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξνχζα. Ζ θαηάζεζε φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη 
λα είλαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο, δηαθνξεηηθά δε ζα εγθξίλνληαη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 
ζηελ ππνβνιή φισλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο 
νη πιεξνθνξίεο πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαη 
φηη ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

            4.1.4   Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ RCB ζηνλ Υψξν Δθηνμεχζεσλ ηνπ ΠΒΚ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ θαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο παξαιαβή ζα γίλεη απφ 
Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

4.2 Ειδικέρ  Απαιηήζειρ - Πποδιαγπαθέρ Τλικών  

4.2.1 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά εζωηεπικών θςπών Laminate 

 Θχξεο laminate αλνηγφκελεο κε θάζα, δηαζηάζεσλ 
90Υ214Υ13 (κνλή) θαη145Υ218Υ13 (δηπιή). 

 Θχξεο laminate αλνηγφκελεο σωπίρ θάζα, 
δηαζηάζεσλ 80Υ200Υ13 ζηεξηδφκελεο επί ηεο ππάξρνπζαο κεηαιιηθήο θάζαο.  

 Κάζσκα απφ πιαθάδ  ζε ίζηα (ηεηξάγσλε)  κνξθή. 

 Πξεβάδηα θνπκπσηά απφ πιαθάδ (ίζηα). 

 Σν θάζσκα λα ζπλαξκνινγείηαη κε εηδηθέο ρσλεπηέο 
θαβίιηεο ζχλδεζεο. 

 Πεξηκεηξηθφ ιάζηηρν EPDM γηα κείσζε ζνξχβνπ θαη 
ζηεγάλσζε. 

 Δλδηάκεζα ησλ επελδχζεσλ ηνπ θχιινπ λα δηαζέηεη 
ερνκνλσηηθή ραξηνθπςέιε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 35mm εκπνηηζκέλε κε ξεηίλε. 

 MDF πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm επελδπκέλν κε 
laminate A΄ πνηφηεηαο 0,2mm. 

 MDF πάρνπο 3,2mm θαη πιάηνο 10cm θνιιεκέλν 
δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο πφξηαο, επελδπκέλν κε laminate A΄ πνηφηεηαο 0,2mm. 

 Σξεηο κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ ξπζκηδφκελνη ζην 
χςνο θαη ην πάηεκα ηνπ θχιινπ κε ηελ θάζα. 

 Ζ δηπιή πφξηα 145Υ218Υ13 ζα θέξεη θάζεην ζχξηε 
άλσ θαη θάησ ηνπ ελφο θχιινπ γηα αζθάιηζε (κε πιάθα ππνδνρήο επί ηνπ 
δαπέδνπ). 
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 Κιεηδαξηά INOX – ΜΠΡΟΝΕΔ (θαηφπηλ επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο). 

 Πεξηκεηξηθή ιεπθή μπιεία πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 35mm 
x 35mm (fingerjointed) κε εζσηεξηθή ελίζρπζε ζην ζεκείν ηεο θιεηδαξηάο θαη ζην 
θάησ κέξνο ηνπ ζπξφθπιινπ. 

 Ο επηινγή ηνπ ρξψκαηνο επέλδπζεο ζα γίλεη απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

4.2.2 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά εζωηεπικών Ταλόθςπων από 
γςαλί αζθαλείαρ-SECURIT 

 Ταιφζπξεο SECURIT αλνηγφκελεο δηαζηάζεσλ 
90Υ214Υ13 (κνλή) θαη 145Υ218Υ13 (δηπιή).  

 Θα είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε ηε ζήκαλζε CE θαη 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 12150-1: 2015 

 Κξχζηαιιν ζαηηλέ κε ακκνβνιηζκέλν ην έκβιεκα ηνπ 
ΠΒΚ (ζε δηαζηάζεηο πνπ ζα ππνδεηρηνχλ απφ ηελ Τπεξεζία). ηε δηπιή ζχξα ην 
έκβιεκα ζα εκθαλίδεηαη εμ’ εκηζείαο ψζηε φηαλ είλαη θιεηζηή λα εκθαλίδεηαη 
νιφθιεξν ην έκβιεκα.   

 Πάρνο θξπζηάιινπ ηνπιάρηζηνλ 10mm.  

 Θα θέξνπλ άλσ θαη θάησ αλαξηήζεηο κε ζηξνθέα ηνπνζεηνχκελνη 
ρσλεπηά ζε νηθνδνκηθά ζηνηρεία. 

 Κάησ ηξαβέξζα (κπάδα) κε θιείζξν (κε πιάθα 
ππνδνρήο επί ηνπ δαπέδνπ). 

 Δλδηάκεζε ηξαβέξζα ηνπνζεηνχκελε ζε χςνο 0,80-
0,90m απφ ην δάπεδν, κε ρεηξνιαβή θαη ελζσκαησκέλν θιείζξν. 

 Όια  γεληθά ηα κεηαιιηθά πιηθά, ζα είλαη αλζεθηηθά ζηε 
δηάβξσζε θαη ηελ νμείδσζε απφ ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εθείλε ησλ 
ζπλδεφκελσλ πιηθψλ. Όια απηά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα, θαηά 
πεξίπησζε, πξφηππα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 ηξνθείο, κεραληζκνί αλάξηεζεο θαη ηα ζπλαθή ζα 
έρνπλ κέγεζνο αλάινγν κε ηελ θαηαζθεπή φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο πίλαθεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 Σα θιείζξα, ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, κε 
νμεηδνχκελα, αμηφπηζηα, εχθνια ζην ρεηξηζκφ θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
αλάγθεο ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ 
ππξνπξνζηαζία, ηηο ζπλζήθεο παληθνχ, ηελ αζθάιεηα, θιπ. 

 Οη δηαζηάζεηο ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ 
θιεηζίκαηνο γηα θάζε ζχξα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ  κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο 
ζχξαο. 

 Οη ζχξεο πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηελ Τπεξεζία, ζα 
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ νξγαληζκνχ ειέγρσλ, φηη 
πξάγκαηη έρνπλ ππνζηεί ηελ πξνβιεπφκελε επεμεξγαζία γηα ηελ επαχμεζε ηεο 
αληνρήο ηνπο ζε κεραληθέο θαη ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο. 

 Οη αθκέο ησλ ζπξψλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ 
Τπεξεζία, ζα πξέπεη λα είλαη ηξηγσληθά θνκκέλεο (κπηδνπηάξηζκα). Οη δε 
δεκηνπξγεκέλεο αθκέο ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο θαη νη λέεο επηθάλεηεο ηειείσο 
ιεηαζκέλεο. 
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  4.2.3 Σεσνικά σαπακηηπιζηικά καλύμμαηορ θεπμανηικού 
ζώμαηορ και ζωληνώζεων καθώρ και επένδςζηρ ηηρ ςπάπσοςζαρ 
μεηαλλικήρ ζκάλαρ  

 Σν θάιπκκα ηνπ ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο θαη ησλ 
ζσιελψζεσλ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ MDF πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm 
επελδπκέλν κε laminate A΄ πνηφηεηαο 0,2mm ζηελ ίδηα απφρξσζε κε απηή ησλ 
ζπξψλ πνπ ζα επηιεγεί απφ ηελ Τπεξεζία.  

 Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο 
1,54κ(Μ) Υ 0,72κ (Τ) Υ 0,32κ (Π). 

 Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ζσιελψζεσλ 2,50κ(Μ) Υ 
0,30κ (Τ) Υ 0,20κ (Π). 

 Θα γίλεη επέλδπζε ηεο ππάξρνπζαο κεηαιιηθήο 
ζθάιαο κε ίδηαο απνρξψζεσο μπιεία κε ηηο ζχξεο. Δπηπιένλ ζα θαηαζθεπαζηεί 
θάγθειν κε θνππαζηή εθαηέξσζελ απηήο. Ζ ππάξρνπζα κεηαιιηθή ζθάια, 
δηαζέηεη 4 ζθαινπάηηα θαη είλαη δηαζηάζεσλ 0,92κ(Μ) Υ 0,90κ (Τ) Υ 0,90κ (Π). 

 Αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ αλσηέξσ ζα παξζνχλ απφ 
ηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ. 

5. ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

  5.1  Μεπεμέηια- Καθαίπεζη κοςθωμάηων 

 Ζ θαζαίξεζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ θαζψο θαη νη δηάθνξεο θζνξέο 
πνπ ζα πξνθχςνπλ (κεξεκέηηα) θαηά ηελ θαζαίξεζε απηψλ, δελ ζα επηβαξχλνπλ 
ηνλ Πξνκεζεπηή θαζψο ε ππφςε εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ απφ ηελ Τπεξεζία 
(ΠΒΚ). Ο Πξνκεζεπηήο φκσο, ππνρξενχηαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ 
θνπθσκάησλ λα επηδείμεη κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθαιέζεη δηάθνξεο 
θζνξέο ζηα επηρξίζκαηα ζην δάπεδν θιπ. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αλαίηηα 
θζνξά, απηή ζα απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.   

5.2 Σοποθέηηζη θςπών 

            Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπξψλ, ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-01-00 «Ξχιηλα Κνπθψκαηα» θαη 1501-
03-08-09-00 «Ταιφζπξεο απφ Γπαιί αζθαιείαο». 

   Ζ ηνπνζέηεζε ησλ παινζπξψλ SECURIT θαζψο θαη ησλ 
ζπξψλ LAMINATE, ζα γίλεη φηαλ νινθιεξσζνχλ φιεο νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη 
έρεη θαζαξηζζεί ε πεξηνρή απφ θάζε ππφιεηκκα ησλ πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ. 

   Ζ Τπεξεζία, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, είλαη δπλαηφλ 
λα πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο 
ηεο εξγαζίαο. 

6.   ΟΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Σα ζπλεξγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλα: 

6.1 Να ζπκκνξθψλνληαη ζηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, «Διάρηζηεο 
απαηηήζεηο Τγηεηλήο θαη αζθαιείαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ», θαη 
ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο (Π.Γ. 778/80, Π.Γ 
399/94, Π.Γ.105/95,Π.Γ.16/96,Π.Γ.17/96,Π.Γ.90/99,Π.Γ.159/99 θιπ.).  

6.2 Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα 
απαηηνχκελα Μ.Α.Π. (πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 388, 
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θεθαιηνχ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 397, πνδηψλ θαηά ELOTEN ΗSΟ 20345, πξνζηαηεπηηθή 
ελδπκαζία θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 863).  

7. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΥΗ 

7.1      Εγγςήζειρ  

7.1.1 Εγγύηζη Καλήρ Λειηοςπγίαρ – Καθοπιζμόρ Υπόνος 
Εγγύηζηρ 

   α. ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή πξέπεη λα δειψλεηαη 
φηη παξέρεηαη εγγχεζε γηα ην πιηθφ θαζψο θαη ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
ηνπνζέηεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε κε 
κέξηκλα θαη δαπάλεο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά, ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ ζην πιηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη δελ ζα νθείινληαη ζε ζπλήζε 
ρξήζε, γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 
πξνκήζεηαο. ε θάζε πεξίπησζε κέζα ζηα φξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθφ απφ 
θαηαζθεπή, παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ 
δαπάλε (πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ - πιηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη 
παξάδνζή ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο). 

                       β. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ζα γίλεη δνθηκή ησλ ζπξψλ, 
θιείζξσλ θηι. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ιφγσ ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ ή 
βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζην πιηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, απηφ ζα αθαηξείηαη 
θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ εληφο 
κίαο (1) εβδνκάδαο απφ ηε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.  

                       γ.  ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα 
πιηθψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο λα παξαηείλεηαη 
αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο εγγχεζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν κεηά ηελ 
παξέιεπζε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ. 

                       δ.  Ζ κε πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθψλ απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ επηζθεπή ησλ εμαθξηβσκέλσλ βιαβψλ, δίλεη ην δηθαίσκα 
ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε ηειενκνηφηππν – FAX ή e-mail) ρσξίο άιιε 
ππελζχκηζε λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ελ 
ιφγσ πιηθνχ απφ ηξίηνπο θαη ην θφζηνο δαπάλεο ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

7.1.2 Λοιπά επί  ηων  Όπων Εγγύηζηρ Καλήρ Λειηοςπγίαρ  

                                α. Ζ εγγχεζε αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ζπξψλ σο εληαίν 
ζχζηεκα δει. θηλίξηζκα, θνξκφο, θιείζξα, πφκνια, κεληεζέδεο θηι θαζψο θαη 
θάζε άιιν εμάξηεκα ή κέξνο απηψλ.  

  β. ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ησλ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεξίκλεη ηνπ ε 
αληηθαηάζηαζε κε φκνην (ή ηζνδχλακν) πιηθφ πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 
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7.2       Μακποζκοπικόρ Έλεγσορ 

 Ζ επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, έρνληαο ππφςε 
ηεο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ειέγρεη ηα παξαθάησ: 

 7.2.1.  Αλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο Σ.Π.  

 7.2.2. Αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνεξγαζίεο απφ ηνλ 
Πξνκεζεπηή πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε.  

 7.2.3. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ειέγρεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία ζχκθσλα 
κε ηελ παξνχζα Σ.Π θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-01-00 
«Ξχιηλα Κνπθψκαηα» θαη 1501-03-08-09-00 «Ταιφζπξεο απφ Γπαιί αζθαιείαο». 

7.2.4.  Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π. ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

7.3        Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ 

  7.3.1.  Οη  πξνο πξνκήζεηα εζσηεξηθέο ζχξεο Laminate ζα θέξνπλ 
ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 
(θαη ειιεληθά)  πξφηππα  θαζψο  θαη ηα Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN 
θιπ.), Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά (FN θιπ.), Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 
(ASTM,NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα 
Γηεζλή (ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα ηεο ρψξαο 
πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην 
πάλσ αλαθεξφκελα ζηελ Σ.Π.. 

 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 ηεο 
παξνχζεο Σ.Π θαη ΔΛΟΣ ΣΠ1501-03-08-01-00 «Ξχιηλα Κνπθψκαηα». 

7.3.2.  Οη  πξνο πξνκήζεηα εζσηεξηθέο παιφζπξεο απφ γπαιί 
αζθαιείαο-SECURIT ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ: 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.  

 Θα είλαη πηζηνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 
12150-1: 2015 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά 
(θαη ειιεληθά) πξφηππα θαζψο θαη ηα Δζληθά πξφηππα, φπσο Γεξκαληθά (DIN 
θιπ.), Βξεηαληθά (BS θιπ.), Γαιιηθά (FN θιπ.), Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 
(ASTM,NFPA θιπ.), ηα ησλ ινηπψλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα 
Γηεζλή (ISO θιπ.), εηδηθφηεξα δε, νη Καλνληζκνί θαη ηα Πξφηππα ηεο ρψξαο 
πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, εάλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πην 
πάλσ αλαθεξφκελα ζηελ Σ.Π.. 
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 Λνηπά φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 4.2 ηεο 
παξνχζεο Σ.Π. θαη ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-09-00 «Ταιφζπξεο απφ Γπαιί 
αζθαιείαο». 

7.4        Όποι Αποδοσήρ 

7.4.1 Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ αληαπνθξίλνληαη 
ζην ζχλνιφ ηνπο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Π., ηα πιηθά ζα παξαιακβάλνληαη. 

7.4.2  ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην πιηθφ 
είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, έρεη ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν θαηάιιειν κε δαπάλε 
ηνπ Πξνκεζεπηή. 

7.5        Τποσπεώζειρ Ππομηθεςηή - Παπόσος 

7.5.1   Τποβολή εγγπάθων για Αξιολόγηζη ηος Ππομηθεςηή καηά ηην 
καηάθεζη ηηρ πποζθοπάρ. 

                              Κάζε ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα 
παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

α. Θα πξνζθνκηζζνχλ ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ή βεβαίσζε ηνπ 
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 
εκπεξηέρνληαη θαη λα δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα αλαγξαθφκελα ζηε 
παξάγξαθν 4.2. 

β. Έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, εθφζνλ δελ 
ππάξρνπλ ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα (prospectus) ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ. 

 γ. ήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 4 θαη 7.3. 

 δ.  Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ γηα 
δχν (2) έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη γηα 
ηε δπλαηφηεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 
πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο.  

 ε. Ο Πξνκεζεπηήο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη 
ην θχιιν ζπκκφξθσζεο, νξζά ζπκπιεξσκέλν. Πποζθοπά σωπίρ Φύλλο 
ςμμόπθωζηρ θα ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ. 

7.5.2   Παπάδοζη Εγγπάθων - Ενηύπων καηά ηην Παπαλαβή ηων 
Τλικών. 

                              Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ 
έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία.  

                               α. Δπηθαηξνπνηεκέλα ζήκαηα πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά 
πξφηππα φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 7.3. 

                               β. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα ρξφληα πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά. Δπηπιένλ, νη πξνζθέξνληεο ζα αλαθέξνπλ 
πέξαλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπο φξνπο εγγχεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 

                               γ. Έγγξαθε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ρξφληα 
πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ πξνζθνξά (ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο 
εγγπήζεσο). 
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                              δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα πεξηέρεη 
ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ 
επίζεκνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά εάλ ππάξρεη κε ζθνπφ ηελ 
ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 8.1. Ο Πξνκεζεπηήο ζα απαζρνιήζεη γηα ηηο εξγαζίεο κεηαθνξάο ηνπ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο, πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή 
πξνζσπηθφ ζπλεξγαδφκελεο ζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο.  

 8.2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ εληφο  κελφο (30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί παξάηαζε ησλ 
ρξνληθψλ νξίσλ, απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο 
θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 8.3. Ζ Τπεξεζία ζα επηιέμεη ηελ πην θαηάιιειε θαη ζπκθέξνπζα γηα απηήλ 
πξνζθνξά, κε βάζε ηα αλαγξαθφκελα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθά θαη 
ηερληθά ζηνηρεία θαη ηελ παξνχζα Σ.Π., φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 8.4. Κάζε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο 
γηα ηελ  παξνχζα Σ.Π., ζα δίδεηαη εγγξάθσο απφ ην ΠΒΚ, κεηά απφ ζρεηηθή 
αίηεζε, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

 8.5. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 
επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, ε νπνία θαηά ηελ παξαιαβή ζα πξνβεί ζε φινπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 

 8.6. Ο Πξνκεζεπηήο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ 
φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο 
ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

 8.7. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ νη έιεγρνη πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. Δπίζεο ζα πξνεγεζεί παξαιαβή ηεο γξαπηήο 
εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ (εγρεηξίδηα, πηζηνπνηήζεηο θηι) απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο. 
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 9. ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΘΤΡΩΝ ΣΟ ΚΣΗΡΙΟ ΣΟΤ RCB (Μ-716) 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 
ΜΕΣΡ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΣΕΜΑΥΙΟΤ (€) 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Πξνκήζεηα – Σνπνζέηεζε 

ζχξαο laminate δηαζηάζεσλ 
90Υ214Υ13 

ΣΔΜ 10 320,00 3.200,00 

2 
Πξνκήζεηα – Σνπνζέηεζε 

ζχξαο laminate δηαζηάζεσλ 
90Υ214Υ13 (ζπξφκελε) 

ΣΔΜ 1 350,00 350,00 

3 
Πξνκήζεηα – Σνπνζέηεζε 

ζχξαο (ρσξίο θάζα) laminate 
δηαζηάζεσλ 80Υ200Υ13 

ΣΔΜ 2 250,00 500,00 

4 
Πξνκήζεηα – Σνπνζέηεζε 

ζχξαο laminate δηαζηάζεσλ 
145Υ218Υ13 

ΣΔΜ 1 650,00 650,00 

5 
Κάιπκκα ζεξκαληηθνχ 

ζψκαηνο 
ΣΔΜ 1 100,00 100,00 

6 
Κάιπκκα σιελψζεσλ 

(πεξίπνπ 3 κ2) 
ΣΔΜ 1 200,00 200,00 

7 
Δπέλδπζε ζθάιαο κε 

θνππαζηή (πεξίπνπ 3,5 κ2) 
ΣΔΜ 1 500,00 500,00 

8 

Ταιφζπξα SECURIT 
αλνηγφκελε δηαζηάζεσλ 

90Υ214Υ13 κε ακκνβνιηζκέλν 
ην ζρέδην ηνπ ΠΒΚ 

ΣΔΜ 1 500,00 500,00 

9 

Ταιφζπξα SECURIT 
αλνηγφκελε δηαζηάζεσλ 

145Υ218 κε ακκνβνιηζκέλν ην 
ζρέδην ηνπ ΠΒΚ 

ΣΔΜ 1 1.000,00 1.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (€) 7.000,00 

ΦΠΑ 0% Θα ρνξεγεζεί απαιιαθηηθφ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ (€) 7.000,00 
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 10.  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  

ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Ε 

ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ 

PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  

Υανιά, ..…/…/….. 

 Ο 

 Ππομηθεςηήρ 

Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Ε Ι  : 
α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φιεο νη παξάγξαθνη καη' 

απόλςηη ζειπά φπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σ.Π. 

β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθωνούν απόλςηα ή όσι κε ηελ Σ.Π. κε 

ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΩΝΟΤΝ 

ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΜΔ ΣΖΝ Σ.Π.". ε πεξίπησζε πνπ δεν 

ςπάπσει ζςμθωνία αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φια ηα πξνζθεξφκελα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, κε αληίζηνηρε παξαπνκπή ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ 

PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε 

ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - 

Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ, φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Σ.Π.. 

δ. Γηα φζα ραξαθηεξηζηηθά δίλνληαη ζηε ζηήιε (β) θαη ζηα PROSPECTUS - 

Σερληθά Δγρεηξίδηα ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ εθείλεο ηεο Σ.Π., λα δίλνληαη 

ςποσπεωηικά νη ηχπνη κεηαηξνπήο απηψλ, θαζψο θαη επεμεγήζεηο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ εθείλεο ηεο Σ.Π.
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Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σρεο (ΜΥ) Αρηιιέαο Μάεο, ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ ηει. 
282106906 – 6901 - 6903, suppdivision@namfi.gr. 

 
      κήλαξρνο (Η) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηψλ    
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