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Πληροφορίες: Πουλάκης Γεώργιος
Τηλ.: 2241075323

Ρόδος, 10/10/2019
ΑΠ:ΓΠ 6723

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων
Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών της (άρθρο 5 § 5.α2) και την με αρ. 300/9-10-2019 συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας
Προσκαλεί
Νομικά και Φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν την ανάλογη επαγγελματική επάρκεια και
εμπειρία, να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την αντικατάσταση των ξύλινων παραθύρων
του ιδιόκτητου κτιρίου που στεγάζει τα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου 72
στην πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Η ανάθεση θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών.
2. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 όπου θα
δηλώνεται ρητώς, ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των συνθηκών του έργου και
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, κλπ.
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
3. Οι προσφορές θα αποτελούνται από:
3.1 Την Οικονομική Προσφορά όπου θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή άνευ ΦΠΑ για
την προμήθεια και αντικατάσταση των ξύλινων παραθύρων, σύμφωνα με την αναλυτική
περιγραφή της παρ. 5 της παρούσας πρόσκλησης..
3.2 Αναλυτική περιγραφή του ξύλινου κουφώματος (είδος ξύλου, τρόπος κατασκευής,
προδιαγραφές).
3.3 Λίστα τουλάχιστον τριών (3) έργων που έχει εκτελέσει κατά το παρελθόν ο προσφέρων.
4. Η παράδοση των προσφορών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως
ης
Παρασκευή) και ώρες 09:00 – 15:00 στο ισόγειο της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. (28 Οκτωβρίου 72), μέχρι
την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 στις 15:00.
5. Η προσφερόμενη υπηρεσία αφορά:
α. την προμήθεια και αντικατάσταση των δεκατεσσάρων (14) ξύλινων παραθύρων
(τζαμιλίκια και πατζούρια)του κτιρίου της ΑΝΔΩ ΑΕ, (8 παράθυρα Ισογείου και 6 παράθυρα
Ορόφου).
Τα κουφώματα θα είναι βαμμένα στα ίδια χρώματα και ίδιας μορφής με τα υφιστάμενα.
Οι διατομές των κουφωμάτων θα είναι από ξυλεία ανώτερης ποιότητας και αντοχής στις
καιρικές συνθήκες (κατά προτίμηση πολυκολλητού τύπου) χαμηλού επιπέδου υγρασίας. Πρό
της βαφής τους θα προηγείται εμποτισμός με ειδικό υλικό.
Τα κουφώματα πρέπει να κλείνουν διασφαλίζοντας απόλυτη υδατοστεγανότητα.
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Οι μηχανισμοί πρέπει να παρέχουν ασφαλές κλείσιμο, κατά προτίμηση περιμετρικά του
παραθύρου.
Η διπλή υάλωση θα είναι από υαλοπίνακες ελάχιστου πάχους 4mm και ελάχιστου διακένου
16mm.
β. Την αποξήλωση και αποκομιδή των υφιστάμενων παλαιών παραθύρων.
γ. Την διαμόρφωση, αποκατάσταση και επίχριση των μερεμετιών στους λαμπάδες των
τοίχων των κουφωμάτων για την άρτια ολοκλήρωση της τοποθέτησης των νέων παραθύρων.
6. Οι εργασίες θα παρακολουθούνται από τους Πολιτικούς Μηχανικούς της εταιρείας. Εάν
προκύψουν κακοτεχνίες κατά την εκτέλεση των εργασιών, αυτές θα αποκαθίστανται βάσει
των υποδείξεων των Μηχανικών.
7. Κατά την αξιολόγηση για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά, θα
αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές των Διαγωνιζόμενων σε συνδυασμό με τις
προδιαγραφές και την ποιότητα των κουφωμάτων που θα προταθούν και την ελάχιστη
υπάρχουσα εμπειρία.
8. Η απόφαση ανάθεσης θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
9. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με
τον εργολάβο.
10. Η πληρωμή προς τον εργολάβο προγραμματίζεται να γίνεται εντός 2 μηνών από την έκδοση
των αντίστοιχων τιμολογίων, είτε σταδιακά με την πρόοδο του έργου είτε εφάπαξ μετά την
ολοκλήρωση του έργου ή όπως διαφορετικά συμφωνηθεί και καταγραφεί στην σύμβαση.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
12. Ανάρτηση της πρόσκλησης θα γίνει στην ιστοσελίδα της ΑΝΔΩ www.ando.gr και περίληψή
της θα δημοσιευθεί μία φορά σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διαδικασίας χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε
περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Βασιλική Παπαδημη τρίου - Ξεπαπαδάκη
Πρόεδρος
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
( άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ (1)
Ο Όνομα:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΑΝΔΩ) Α.Ε.
Επώνυμο

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης (2) :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεμιοτύπου (Fax):

Τηλ.:
Οδός:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Email):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986,δηλώνω ότι:

Έλαβα γνώση των συνθηκών του έργου και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.
Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική διαγωγή μου ήτοι υπεξαίρεση,
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.

(4)

Ημερομηνία …. – 10 - 2019
Ο Δηλών
(Υπογραφή)
(1)
(2)
(3)
(4)

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως.
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΕΡΓΟ: Προμήθεια-αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτήριο της ΑΝΔΩ ΑΕ28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της Επιχείρησης ………………………………………………………
με έδρα …………………………….Οδός ……………………………………….,
Τηλέφωνο ………

α/α

1

Αριθμός ………. ,

e_mail ……………..

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Προμήθεια-αντικατάσταση 14 ξύλινων παραθύρων στο
κτήριο της ΑΝΔΩ ΑΕ - 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος,
σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. πρωτ. 6723/1010-2019 Πρόσκλησης.
ΣΥΝΟΛΟ

Τιμή Προσφοράς ολογράφως χωρίς ΦΠΑ:

Ρόδος, …/…./…
Σφραγίδα / Υπογραφή Προσφέροντος
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