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 ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

Αισχύνου 7, ΤΚ  105 58 - Αθήνα 

_______________________________________________________________ 

 

ΩΝΑΣΕΙΟ   ΕΘΝΙΚΟ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΩΚΚ 

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 
προσφορά για : 

 

κατασκευή, γαλβάνισμα, μεταφορά και ανύψωση και απόθεση στον 2ο όροφο του Ωνάσειου 
Καρδιοχειρουργικού κέντρου  μεταλλικών στοιχείων και συνδέσμων από μορφoχάλυβα S235 
που θα αποτελέσουν τμήματα συναρμολογούμενης μεταλλικής επέκτασης υπάρχοντος 
ορόφου.   

 

Η συναρμολόγηση θα γίνει από άλλους και δεν περιλαμβάνεται στην Εργολαβία.  

 

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενες 
κατασκευαστικές εταιρείες με εξειδίκευση στην κατασκευή φέροντος οργανισμού από οπλισμένο 
σκυρόδεμα να αποστείλουν μέχρι την :  

 

16η Μαΐου  2020   
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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. 

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε οργανωμένα και αυτοματοποιημένα εργοστάσια μεταλλικών 
κατασκευών που διαθέτουν πτυχιούχους συγκολλητές, CNC , και δομημένο εσωτερικό ποιοτικό 
έλεγχο 

1.1 2. ΟΡΙΣΜΟΙ  

(i) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

1. Εργολαβία   
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης εργολαβία για την 
εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων, κατασκευή, διάτρηση, γαλβάνισμα,  του ποιοτικού 
ελέγχου, και της μεταφοράς, ανύψωσης και παράδοσης στον 2ο όροφο του ΩΚΚ, σε πλήρη 
λειτουργία χωρίς ελαττώματα  μεταλλικών στοιχείων αποτελούμενων από: 

 

HEA 200 S235 

UPN 200 S235 

RHS 200 X 120 X 8  S235 

L 50X50X5 

SYMDECK 100 t=2,0mm 

 

καθώς και συνδέσμων συναρμολόγησης από μορφoχάλυβα S235 που θα αποτελέσουν 
τμήματα συναρμολογούμενης (επί του έργου) μεταλλικής επέκτασης 3ου ορόφου ΩΚΚ 
(Συγγρού 256)  (εφεξής, από κοινού, το «Έργο»). 

 

Τα στοιχεία αυτά θα έρθουν στο εργοτάξιο προδιαμορφωμένα, με όλες τις οπές και τους 
αντίστοιχους συνδέσμους  και θα συναρμολογηθούν  (από άλλο συνεργείο) στο δάπεδο του 
εξώστη 2ου ορόφου. 

 

Όλη η εργασία κοπής, διαμόρφωσης και προσυναρμολόγησης θα γίνει στο εργοστάσιο του 
Εργολάβου.  

 

Τα μεταλλικά στοιχεία θα παραληφθούν  στο Έργο συγκολλημένα, τροχισμένα, γαλβανισμένα 
και έτοιμα για συναρμολόγηση. 
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Η μεταφορά και παράδοση θα γίνει στο Έργο (δάπεδο 2ου ορόφου) σε έξη (6) στάδια  δηλαδή 
έξη (6) ανυψώσεις με μεγάλο γερανό). 

 

Η συναρμολόγηση θα γίνει από άλλους και δεν περιλαμβάνεται στην Εργολαβία. 

 

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται οι κοχλίες και τα περικόχλια που πρέπει να είναι 
κατηγορίας 8.8 και θα παραληφθούν οριστικά μετά από ποιοτικό έλεγχο εφελκυσμό, 
διάτμηση.  χημ ανάλυση , που θα γίνει  σε ανεξάρτητο εργαστήριο  από μεγάλο δείγμα που θα 
ληφθεί από την παραδιδόμενη ποσότητα. 

 

(ii) 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.  

(iii) 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) 

(iv) ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ)  

Είναι το Ν.Π.Ι.Δ. "Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο" που ιδρύθηκε με το Ν. 
2012/1992. 

(v) ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι όροι πληρωμής είναι 

 

• Πρώτη πληρωμή 30%  με την παράδοση των σχεδίων κατασκευής , έναντι 
τιμολογίου ή εγγυητικής 

• Παράδοση στο Έργο (κατά τμήματα)  60% 
• Οριστική παραλαβή  10%  (1 μήνα μετά την παράδοση στο έργο) 
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1.2 2. ΤΕΥΧΗ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

      Τα τεύχη  της πρόσκλησης είναι τα κατωτέρω και θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:   

Τεύχη πρόσκλησης 

 

1.3 3.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Νίκη 
Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  

oemekergon@onassis.org  και τηλέφωνο 210 94 98 360 

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 . 

 

1.4 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

1.5 Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την  

16η Μαΐου  2020  μέχρι  ώρα 14.00μμ  στα γραφεία ΑΡΙΟΝΑ:  

 

       Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΕΜΕΚ 

https://asofin-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npv_asofin_eu/Eoo6rFpB57xDqSp4w2ZIhugBbX_owvf2Q6EDe3NzL-iNow?e=Vu4db8
mailto:oemekergon@onassis.org
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