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ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (αποκλειστικού δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την
διοικητική και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου
Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 357, σας προσκαλεί να
υποβάλετε κατ' αποκοπή προσφορά για :
•

Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης εργολαβία
για την μελέτη, εκτέλεση
κατεδαφίσεων όλου του υπάρχοντος υπογείου χώρου στάθμευσης, στην
εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, στην απομάκρυνση και απόθεση για
ανακύκλωση σε νόμιμα αποθετήρια των προϊόντων κατεδάφισης και
εκσκαφών, στην τοποθέτηση και συμπύκνωση εξυγιαντικής στρώσης από
θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή λατομείου σύμφωνα με τα σχέδια, και στην
παράδοση του σκάμματος απαλλαγμένου από ατέλειες κακοτεχνίες και μπάζα.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενες
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες με εμπειρία στις χωματουργικές εργασίες, ήτοι
μέχρι την 21Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019,
να αποστείλουν σε έντυπη καθώς και σε
επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης προσφορά για την
ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα με τα τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που
συνοδεύουν την πρόσκληση.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΡΓΟ
Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η
ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου
(Λεωφόρος Συγγρού 357), στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018. Το
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Έργο αποτελεί δωρεά άνευ ανταλλάγματος Κοινωφελούς Ιδρύματος
"Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΩΚΚ.
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Εργοδότης της παρούσας Εργολαβίας και αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΡΙΟΝΑ που
είναι επίσης η μόνη υπεύθυνη για την οριστική επιλογή του Εργολάβου, την
ανάθεση, την διαχείριση της Σύμβασης και την διευθέτηση των πληρωμών.
Η ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ (στο εξής "Εργοδότης" είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική
Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική), και ανήκει στον όμιλο του Ιδρύματος
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του
Έργου με αυτεπιστασία .
Η Σύμβαση είναι ιδιωτική και δεν υπάγεται στις διαδικασίες του Δημοσίου.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο θα κατασκευαστεί χωρίς γενικό εργολάβο, με επιμέρους εργολαβίες
υπό την εποπτεία και διοίκηση της ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ (στο εξής
"Διοίκηση Έργου" ή ΤΕΝΣΩΡ)
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης εργολαβία
για την μελέτη, εκτέλεση κατεδαφίσεων όλου του υπάρχοντος υπογείου χώρου
στάθμευσης, στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, στην απομάκρυνση
και απόθεση για ανακύκλωση σε νόμιμα αποθετήρια των προϊόντων
κατεδάφισης και εκσκαφών, στην τοποθέτηση και συμπύκνωση εξυγιαντικής
στρώσης από θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή λατομείου σύμφωνα με τα
σχέδια, και στην παράδοση του σκάμματος απαλλαγμένου από ατέλειες
κακοτεχνίες και μπάζα.
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται ειδικότερα οι εξής οικοδομικές εργασίες:
1. Μελέτη και σχέδια τμηματικών κατεδαφίσεων , χρονοδιάγραμμα
εργασιών
2. Μελέτη και έγκριση από τις αρχές Σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων,
δήλωση του Έργου στην αρμόδια επιθεώρηση Εργασίας.
3. Καθαιρέσεις μεταφορά και απόθεση προς ανακύκλωση, όλων των
τυχόν υπαρχόντων μεταλλικών αεραγωγών, υδραυλικών
σωληνώσεων, ηλεκτρολογικών δικτύων, τα οποία προηγουμένως θα
έχουν αποσυνδεθεί με μέριμνα του Νοσοκομείου ΩΚΚ.
4. Καθαιρέσεις τουβλοδομών και όλων των στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος (πλάκες, δοκοί, τοιχώματα υποστυλώματα) με
προσοχή και με μηχανικά μέσα (χωρίς χρήση εκρηκτικών).
Εξαιρούνται τα τοιχώματα της υπάρχουσας cours anglaise στους
δρόμους Συγγρού, Λυσικράτους και Δοϊράνης, καθώς και όλο το
τοίχωμα υπογείου επί της Λ. Συγγρού, που ευρίσκονται εκτός της
εργολαβίας κατεδάφισης.
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5. Απομάκρυνση προϊόντων κατεδάφισης και απόθεση σε νόμιμα
αποθετήρια για ανακύκλωση σύμφωνα με το Σχέδιο διαχείρισης
Αποβλήτων που θα συντάξει Μηχανικός του Εργολάβου.
6. Μελέτη και συνεχή επιτόπια Επίβλεψη από διπλωματούχο μηχανικό
του Εργολάβου, που έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατεδαφίσεις
7. Μελέτη, από διπλωματούχο μηχανικό του Εργολάβου, των
προσωρινών υποστυλώσεων με μεταλλικά ικριώματα των
κατεδαφιζόμενων στοιχείων
8. Εκβάθυνση (εκσκαφή) σκάμματος μετά από την κατεδάφιση,
δηλαδή γενική εκσκαφή για τον καταβιβασμό της στάθμης
θεμελίωσης και ειδικές εκσκαφές τάφρων, φρεατίων και θεμελίων
σύμφωνα με το σχέδιο εκσκαφών της στατικής μελέτης. Τα
υψόμετρα και η χάραξη την γενικής εκσκαφής καθώς και των
μεμονωμένων δομικών στοιχείων θα γίνει από διπλωματούχο
τοπογράφο μηχανικό με ψηφιακά τοπογραφικά όργανα total station
υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντα Μηχανικού Πολεοδομίας.
9. Η εκσκαφή, διαμόρφωση, διάστρωση με σκύρα των προσωρινών και
μόνιμων ραμπών πρόσβασης του Έργου.
10. Διάστρωση και συμπύκνωση εξυγιαντικής στρώσης πάχους 80cm
κατ' ελάχιστον σε όλη την έκταση του πυθμένα εκσκαφής
διαμορφούμενη με σκύρα οδοποιίας και ασβεστολιθικά αδρανή
κατάλληλης κοκκομετρίας , με συμπύκνωση αυτών.
11. Έκδοση πιστοποιητικού διαχείρισης αποβλήτων από την κατεδάφιση
και τις εκσκαφές
12. Τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και των απαιτήσεων
περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις, επιχωματώσεις
κλπ.
13. Καθημερινό καθαρισμό των πέριξ δρόμων από λάσπες και ρύπους
που προέρχονται από τις δικές του εργασίες.
14. Εργοταξιακές εγκαταστάσεις και περίφραξη (γραφείο εργολάβου,
αποδυτήρια, ράμπες κλπ)
15. Ασφαλή και πιστοποιημένη από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, με επιμέρους στεγανούς εξωτερικούς
(pillar) ηλεκτρολογικούς πίνακες για δική του χρήση.
16. Μελέτη ΣΑΥ και ΦΑΥ για τις εργασίες αρμοδιότητας του Εργολάβου
καθώς και πλήρεις υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας για τις εργασίες
της εργολαβίας, που θα διαθέτει τα εκ του νόμου απαιτούμενα
τυπικά προσόντα και επαρκή εμπειρία, που θα επισκέπτεται το έργο
καθημερινά και θα συμπληρώνει και υπογράφει κάθε ημέρα το
ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Είναι η σύμβαση για την κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης ανάθεση της
Εργολαβίας που θα υπογραφεί μεταξύ του επιτυχόντα προσφέροντα και της
ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η Σύμβαση υπόκειται στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η πρόσκληση απευθύνεται σε εταιρείες τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες με
εμπειρία στις χωματουργικές εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν
να καλύψουν με δική τους ευθύνη και εποπτεία την παροχή όλων των
αναζητούμενων στην παρούσα παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
Είναι αποδεκτή η σύμπραξη έως δυο (2) τεχνικών εταιρειών διαφορετικής
ειδικότητας/ αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμπράττουσες εταιρείες
έχουν αποδεδειγμένο προηγούμενο ιστορικό σύμπραξης, και τα συμφωνητικά των
είναι διαφοροποιημένα κατά το αντικείμενο και το Εργολαβικό τους αντάλλαγμα.
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ)
Είναι το Ν.Π.Ι.Δ. "Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο" που ιδρύθηκε με το Ν.
2012/1992.

2. ΤΕΥΧΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παραλαβή των τευχών της πρόσκλησης θα γίνει ψηφιακά από την ηλεκτρονική
διεύθυνση:

https://we.tl/t-CGDII18IA1
Τα τεύχη της προσφοράς είναι τα κατωτέρω:

3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την
κυρία Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
npv@asofin.eu και τηλέφωνο 210 94 98 360
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Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός,
διευθυντής ή αντιπρόσωπος ΩΚΚ) δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πρόσθετες
τεχνικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις .
Οιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή γραπτά
στοιχεία, δεδομένα ή σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους Μελετητές ή τους
συμβούλους του Εργοδότη, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε
προσφορά, ή/και κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, δεν δεσμεύουν ή
περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ ή το ΩΚΚ.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την 21Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
μέχρι ώρα 14.00μμ στα γραφεία ΑΡΙΟΝΑ:

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο
τηλ 210 94 98 160
fax 210 94 98 199

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Το σύνολο των παραδοτέων Προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί, τόσο σε έντυπη όσο
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Στην ηλεκτρονική υποβολή, ο Προσφέρων θα πρέπει
να περιλάβει όλα τα συμπληρωμένα έντυπα και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία .docx
ή/και .xlsx), για λόγους αξιολόγησης των Προσφορών από τον Ιδιοκτήτη. Ως υπερισχύον
νομικό/ συμβατικό στοιχείο θεωρείται η έντυπη μορφή και όχι η ηλεκτρονική.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει με την προσφορά του σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ τα κάτωθι τεύχη :
Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ.
Στον φάκελο αυτό θα υποβληθούν:
Α.1. Σύντομη Παρουσίαση εταιρίας - Πίνακας εμπειρίας
-

Ιστορικό εταιρείας - Μετοχική σύνθεση
Ισολογισμό εταιρείας των τριών τελευταίων ετών (2015,2016,2017) .
Οργανόγραμμα εταιρείας και αριθμός απασχολούμενων ανά τομέα
εργασίας.
Εμπειρία εταιρίας - Αντίστοιχα έργα τα οποία ο προσφέρων έχει
κατασκευάσει στην Ελλάδα με ημερομηνίες και λοιπά τεχνικά στοιχεία.
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Α.2 Σύντομη περιγραφή εργοταξιακής ομάδας
-

Οργανόγραμμα - στελέχωση/εμπειρία της ομάδας εργοταξίου του
Εργολάβου που θα αναλάβει την επίβλεψη, ποιοτικό έλεγχο και
κατασκευή
Προτεινόμενοι Υπεργολάβοι (Επωνυμία, εμπειρία, ιστότοπος, έτη
συνεργασίας με τον Εργολάβο)
Προτεινόμενοι προμηθευτές βασικού εξοπλισμού
(Επωνυμία,
εμπειρία, ιστότοπος, έτη συνεργασίας με τον Εργολάβο)

Α.3 Πρόταση μεθόδου κατεδάφισης και βασικού δομικού εξοπλισμού
Στο τεύχος αυτό ο Προσφέρων θα περιγράψει την πρότασή του για την
κατεδάφιση καθώς και τον κατάλογο του βασικού δομικού
εξοπλισμού/μηχανήματα που αυτός και οι υπεργολάβοι του θα δεσμεύσουν
για την εκτέλεση της Εργολαβίας.
Θα περιλαμβάνει, ανά εγκατάσταση/ προσφερόμενο κύριο εξοπλισμό ή προϊόν
Εργοστάσιο παραγωγής- τύπος -μοντέλο
Τεχνικά φυλλάδιαπιστοποιητικά και εγκρίσεις λειτουργίας, άδειες χειριστών.
Τα δομικά μηχανήματα και ο κάθε είδους ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός
εξοπλισμός που θα εγκατασταθούν στο Έργο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
πληρούν τους Ελληνικούς Κανονισμούς και να είναι σύμφωνα με Ευρωπαϊκά,
Διεθνή και Ελληνικά Πρότυπα, Οδηγίες, Συστάσεις, Εγκυκλίους, κλπ. όπως αυτά
ισχύουν, συμπληρωμένα και τροποποιημένα, κατά τον χρόνο της εκτέλεσης των
αντιστοίχων Εργολαβικών Εργασιών του Έργου.
Α4. Χρονοδιάγραμμα
Ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του ένα συνοπτικό
χρονοδιάγραμμα παράδοσης καθώς και ημερομηνίες ολοκλήρωσης των
επιμέρους στοιχείων του Έργου (πέρας κατεδαφίσεων, πέρας εκσκαφών, πέρας
εξισωτικών στρώσεων.
Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 7 της πρόσκλησης, η προσφορά του
υποψήφιου θα κριθεί συνολικά συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητάς
του να διαχειριστεί επιτυχώς την έγκαιρη υλοποίηση και παράδοση σε
λειτουργία. Συνεπώς το υποβαλλόμενο με την προφορά χρονοδιάγραμμα
πρέπει να είναι συνοπτικό μεν αλλά ρεαλιστικό και εμπεριστατωμένο,
δεδομένου ότι θα κριθεί και θα βαθμολογηθεί από έμπειρους επαγγελματίες
της κατασκευής.
Α.7 Δήλωση τήρησης των περιβαλλοντικών και ποιοτικών όρων της Εργολαβίας
α. Περιγραφή περιβαλλοντικής διαχείρισης
Λόγω γειτνίασης με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο , το οποίο παραμένει
σε κανονική λειτουργία, η Εργολαβία έχει αυστηρούς περιορισμούς ως προς τα
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μέτρα περιορισσμού της ρύπανση του περιβάλλοντος. Ο Προσφέρων θα
πρέπει να υποβάλει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να βεβαιώσει
την πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε ένα από τα κεφάλαια
(σκόνη, δονήσεις θόρυβος καυσαέρια, διαχείριση οικοδομικών απορριμμάτων
κλπ)
Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 7 της πρόσκλησης, η προσφορά του
υποψήφιου θα κριθεί συνολικά συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητάς
του να διαχειριστεί επιτυχώς τα προαναφερθέντα.
β. Βιογραφικά Σημειώματα Στελεχών. Ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει με
την προσφορά του βιογραφικά σημειώματα και εμπειρία για τα κατωτέρω
στελέχη:
Πολιτικού Μηχανικού- Επιβλέποντα Εργολάβου
Συντονιστή Εργοδηγού
ΕΞΥΠ Συντονιστή τεχνικού ασφαλείας
Προτεινόμενων υπεργολάβων/προμηθευτών Έργου
Ανεξάρτητα από τυχόν ελέγχους που θα διενεργεί ο Ιδιοκτήτης, η ΤΕΝΣΩΡ ή
άλλοι μηχανικοί του Ιδιοκτήτη, η τήρηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
και διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνεται στην προσφορά και θα είναι
υποχρεωτική για τον Εργολάβο που θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη
για σχολαστικό και πλήρη ποιοτικό έλεγχο ώστε να εξασφαλίσει, με δική του
αποκλειστική μέριμνα και δαπάνες, ότι όλα τα υλικά, οι εργασίες και ο
εξοπλισμός που ενσωματώνονται στο Έργο είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις
ποιότητας της Σύμβασης, και να προβαίνει στην έγκαιρη διενέργεια ή / και να
μεριμνά για τη διενέργεια, επί τόπου στο εργοτάξιο ή / και εκτός εργοταξίου σε
αναγνωρισμένο από το ΕΣΥΔ και κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο της
εγκρίσεως του Ιδιοκτήτη, όλων των απαιτούμενων ελέγχων ποιότητας,
δοκιμών, εργαστηριακών ελέγχων, κλπ. για κάθε κατηγορία εργασιών και
ενσωματούμενων στο Έργο υλικών / εξοπλισμού, που κατ ελάχιστον θα είναι
εκείνες που αναφέρονται στο ΠΠΕ.
Β. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Β.1. Δήλωση αποδοχής όρων
Ο προσφέρων πρέπει μαζί με την προσφορά του να υποβάλει δήλωση ότι η κατ'
αποκοπή προσφορά του βασίζεται στην πλήρη και ανελλιπή τήρηση των
προδιαγραφών του Έργου που συνοδεύουν την πρόσκληση , εκτός των σημείων
όπου έχει υποβάλει έγγραφη διαφωνία , ως κατωτέρω.
Εάν τυχόν υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία ο προσφέρων επιθυμεί να
επιφυλαχθεί ή να διαφοροποιηθεί ως προς τα λοιπά τεύχη της πρόσκλησης, θα
πρέπει να υποβληθεί από τον προσφέροντα σχετική δήλωση, στην οποία θα
γίνεται ειδική και λεπτομερής μνεία των αντιρρήσεων του.
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Β.2 Οικονομική προσφορά (κατ αποκοπή εργολαβία ΚΑΙ πίνακας τιμών μονάδας)
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε έντυπη/ενυπόγραφη
αλλά και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή ως εξής:
(α) Κατ' αποκοπή και άνευ επιμέτρησης τιμή συνολικής εργολαβίας
(β) Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών τιμών Μονάδας και Ποσοτήτων
Στον πίνακα αυτόν ο Προσφέρων θα καταγράψει τις εργασίες και τις
αντίστοιχες ποσότητες αυτών που θα μετρήσει και εγγυηθεί ο ίδιος
καθώς και τις αντιστοιχούσες τιμές μονάδας που περιλαμβάνουν
επιμερισμένες όλες τις δαπάνες, αμοιβές, το εργολαβικό όφελος, τα
γενικά έξοδα κλπ που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και παράδοση
της Εργολαβίας. Το τελικό άθροισμα του πίνακα αυτού θα πρέπει να
αθροίζει στην προσφερόμενη κατ' αποκοπή τιμή συνολικής εργολαβίας.
Επισημαίνεται ότι το έργο θα ανατεθεί με κατ αποκοπή και άνευ επιμέτρησης
συνολική εργολαβία και οι τιμές μονάδας που υποβάλλονται από τον
Προσφέροντα θα ισχύουν αποκλειστικά και ΜΟΝΟ για τις ποσότητες των
Μεταβολών Εργολαβικών Εργασιών που ενδεχομένως προκύψουν από εντολές
του Ιδιοκτήτη (για τυχόν προσθέσεις ή αφαίρεση εργασιών από το συμβατικό
αντικείμενο ) και όχι από νέα επιμέτρηση του Έργου. Δηλαδή, ο προσφέρων δεν
μπορεί να επικαλεσθεί μετά την υποβολή της προσφοράς του παράληψη στην
καταγραφή/συμπλήρωση κάποιας ποσότητας ή τιμής μονάδας - σε οποιαδήποτε
εργασία που είναι αναγκαία για την Ολοκλήρωση του Έργου βάσει της Σύμβασηςδιότι η μη συμπλήρωση κάποιας εργασίας ή τιμής μονάδας στον πίνακα δεν
συνεπάγεται την εκ των υστέρων επιμέτρηση ή προσφορά, αλλά αντιθέτως
θεωρείται ότι η μη αναφερθείσα εργασία έχει σκοπίμως παραληφθεί από τον
προσφέροντα διότι αυτή έχει ενσωματωθεί σε κάποια άλλη τιμή του πίνακα.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από επιτροπή που θα συστήσει ο Εργοδότης
λαμβάνοντας υπόψη :
(α) την τιμή της εργολαβίας,
(β) την εμπειρία - τεχνογνωσία του υποψήφιου,
(γ) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί επιτυχώς την ποιότητα των
εργασιών κρίνοντας από το υποβαλλόμενο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
(δ) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί επιτυχώς την έγκαιρη
υλοποίηση και παράδοση σε λειτουργία,
(ε) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί και να τηρήσει τις τυπικές
διαδικασίες και τις λοιπές υποχρεώσεις που αναγράφονται στην Σύμβαση.
Η ΑΡΙΟΝΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση της, της
ανάθεσης της προμήθειας σε οποιονδήποτε επιθυμεί από όσους συμμετείχαν στο
παρόν στάδιο ή σε επόμενα στάδια της διαδικασίας, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο
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εκτός αυτών που συμμετείχαν, να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές
κατά την απόλυτο κρίση της, χωρίς εξ αυτού του γεγονότος να υπάρχει οποιαδήποτε
υποχρέωση ή ευθύνη ως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα.
Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς δεν συνιστά
ούτε πρόσκληση ή δέσμευση πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαγωνισμό
ούτε ανάθεση ή/και συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,
συγγραφής προδιαγραφών
ούτε υπόδειξη ευκαιρίας, ή μεσιτείας
ούτε υπόσχεση μελλοντικής συνεργασίας.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κάθε προσφορά που υποβάλλεται θα έχει υποχρεωτικά ελαχίστη διάρκεια ισχύος (3)
τρείς μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η ΑΡΙΟΝΑ θα ενημερώσει εγγράφως τους προσφέροντες σε περίπτωση που απαιτείται
παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο
προσφέρων μπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως και εντός τριών εργασίμων ημερών από
την σχετική ανακοίνωση της ΑΡΙΟΝΑ ότι εναντιώνεται στην παράταση και αποσύρει
την προσφορά του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται ότι έχει δεχτεί την
παράταση.
Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
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