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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 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

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 356, σας προσκαλεί να υποβάλετε 

προσφορά για : 

την Προμήθεια ηχοαπορροφητικών  πλακών ή φύλλων    που θα τοποθετηθούν κολλητά σε 

οροφές και τοίχους  υπογείων των μηχανολογικών χώρων καθώς και των χώρων στάθμευσης 

του ΩΕΜΕΚ. 

Η τοποθέτηση των υλικών θα γίνει από άλλους. 
 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει Λεωφ. Συγγρού 356, Αθήνα 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τα προτεινόμενα υλικά πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά 
 
(α) Ελαφρά και επιδεκτικά συγκόλλησης (δηλ. χωρίς μηχανικά αγκύρια) 
(β) Να έχουν συμπεριφορά στην φωτιά Α2-s1 Euroclass ή Μ1 (ΝΦΚ 92-501)  
(γ) Να έχουν δείκτη ηχοαπορρόφησης  >0,6 
 
Ποσότητα αρχικής παραγγελίας 1,000m2 
 
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται τα  ενδιαφερόμενα 
συνεργεία/ κατασκευαστικές εταιρείες να αποστείλουν μέχρι την 05η Απριλίου  2021   Τεχνική 
πρόταση και προσφορά όπως αναφέρεται κατωτέρω.     
 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
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.  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένα συνεργεία,  ή Προμηθευτές οικοδομικών 
υλικών  που έχουν εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
 
2. ΤΕΥΧΗ      ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Παρακαλούμε να υποβάλετε   πλήρη  τεχνική  πρότασή σας μαζί με τα τεχνικά φυλλάδια  

(α) Διαστάσεις φύλλων/πλακών 
(β) Τιμή μονάδας προμήθειας  φύλλου ή πλάκας 
(γ) Ενδεικτικό τύπο και  κόστος συγκολλητικού υλικού  
(δ) Ενδεικτικό χρόνο παράδοσης (επιτρέπονται τμηματικές παραδόσεις) 

 
Η τοποθέτηση των ηχοαπορροφητικών υλικών μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
ανεξάρτητης προσφοράς του ενδιαφερόμενου  (ή συνεργάτη του) 
 
 
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 . 
 
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   
 
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την  
05η Απριλίου  2021  μέχρι  ώρα 14.00μμ  στα γραφεία ΑΡΙΟΝΑ:  
 
ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο                                                                                                                  
τηλ 210 94 98 360 
fax  210  94 98 199 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

mailto:oemekergon@onassis.org

