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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

 
ΜΕΛΕΤΗ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ  ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

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 : 
 
Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση παράδοση σε λειτουργία της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης  χαμηλής τάσης των υπογείων L-1 L-2 L-3 του ΩΕΜΕΚ  δηλαδή 
 
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενες 
κατασκευαστικές εταιρείες με εξειδίκευση στην εγκατάσταση και συντήρηση 
συστημάτων κλιματισμού  να αποστείλουν μέχρι την :  
 

28η Ιουλίου 2021 
 
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  

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

1. Εργολαβία   
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση παράδοση σε 
λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  όλων των αναφερομένων κατωτέρω  
και την παράδοση αυτών σε πλήρη λειτουργία, συνδεδεμένα προσωρινά με την 
ηλεκτρολογική παροχή του εργοταξίου. 
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Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση παράδοση σε λειτουργία της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης  χαμηλής τάσης των υπογείων L-1 L-2 L-3 του ΩΕΜΕΚ  δηλαδή 

(α) Φωτισμού γενικών χώρων (γκαράζ), αποθηκών, μηχανολογικών χώρων και 
κλιμακοστασίου  
(β) των ρευματοληπτών  γενικών χώρων (γκαράζ), αποθηκών, χώρων 
ηλεκτρολογικών πινάκων  (όχι όμως και μηχανολογικών χώρων),  
(γ) των αντιστοιχούντων στα ανωτέρω πινάκων και υποπινάκων (κίνησης, 
φωτισμού)  
(δ) των  αυτοματισμών  όλων των παροχών φωτισμού - φωτοκύτταρα 
χρονοδιακόπτες.  
(ε) Ηλεκτρολογικές παροχές για ανεμιστήρες,  και ρολά ασφαλείας (όχι για 
αντλίες, πυροσβεστικό, γεννήτρια) 
(ε) την παράδοση αυτών σε πλήρη λειτουργία, συνδεδεμένα προσωρινά με την 
ηλεκτρολογική παροχή ορόφου του εργοταξίου που είναι στο κλιμακοστάσιο 

 
Στην εργολαβία ΔΕΝ  περιλαμβάνονται 

1. Μέση τάση, υποσταθμός 
2. Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης 
3. Καλωδιώσεις, παροχές από και προς UPS 
4. Καλωδιώσεις , παροχές από και προς Γεννήτριες 
5. Data, wifi  
6. Παροχές για αντλίες, πυροσβεστικό, γεννήτρια, ανελκυστήρα 
7. Συστήματα ασφαλείας 
8. Καλωδιώσεις BMS  
9. Πυρανίχνευση 
10. Card access 
11. Θεμελειακή γείωση 
12. Ρολόγια, μεγάφωνα 

 
 
Στο Αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται  επίσης : 

 
1. Η εκπόνηση των σχεδίων  κατασκευής ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων (μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια, σχέδια πινάκων σχέδια as 
built).   Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι τα φωτιστικά  στις θέσεις στάθμευσης ΔΕΝ 
θα τοποθετηθούν όπως αναφέρουν τα σχέδια της μελέτης , αλλά ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να επαναδιατάξει τα φωτιστικά  σε ομάδες των τεσσάρων φωτιστικών, 
γύρω από κάθε ελεύθερο υποστύλωμα (όπως κατωτέρω εικόνα)  
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2. Οι απαιτούμενες  οδεύσεις εντός  μεταλλικών σωληνώσεων για τα καλώδια 
από τα ηλεκτρολογικά κανάλια (που θα έχουν ήδη τοποθετηθεί από άλλο 
συνεργείο  Για την όδευση των ηλεκτρολογικών θα έχουν τοποθετηθεί ήδη 
σχάρες.  
 
3. Οι καλωδιώσεις, ανιχνευτές κίνησης, χρονοδιακόπτες  και διακόπτες .  Όπως 
αναφέρονται  στα σχέδια της πρόσκλησης και στις προδιαγραφές, δηλαδή από 
τον εκάστοτε πίνακα και υποπίνακα  φωτισμού μέχρι τα φωτιστικά .  
 
Στο αντικείμενο  περιλαμβάνονται και τα προσωρινά καλώδια ηλεκτροδότησης  
των πινάκων και υποπινάκων από το σημείο λήψης εργοταξίου ρεύματος  (αυτό 
που βρίσκεται  στο κλιμακοστάσιο κάθε ορόφου) 
 
4. Πίνακες και υποπίνακες 
δηλ.  προμήθεια και τοποθέτηση   των πινάκων/υποπινάκων  φωτισμού και 
κίνησης  κάθε ορόφου για L-1  L-2   L-3 που αντιστοιχούν στις ζητούμενες 
εγκαταστάσεις. 
Επισημαίνεται ότι σε κάθε πίνακα και υποπίνακα θα ενσωματωθεί από τον 
Ανάδοχο σύστημα αυτόματης κατάσβεσης. 
 
5. Φωτιστικά  
Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η αγορά και τοποθέτηση όλων των φωτιστικών 
που ευρίσκονται στα επίπεδα L-1  L-2  L-3  όπως φαίνονται στα σχέδια και στις 
προδιαγραφές εκτός από τις κατωτέρω τροποποιήσεις: 
 

Χώροι στάθμευσης.  Τα  φωτιστικά στον χώρο στάθμευσης θα 
τοποθετηθούν σε ομάδες των τεσσάρων φωτιστικών, γύρω από κάθε 
ελεύθερο υποστύλωμα και θα είναι  

(α) Σε κάθε μεγάλη πλευρά υποστυλώματος  Ένα (1) στεγανό φωτιστικό 
IP 55  OSRAM 2Χ58 με λαμπτήρες LED με αμμοβολισμένο διαφανές 
κάλυμμα . Το σώμα θα είναι σε χρώμα ασημί ή άσπρο θερμοκρασία φωτός 
4,000Κ 
 
(β) Σε κάθε μικρή πλευρά υποστυλώματος  Ένα (1) στεγανό φωτιστικό IP 
55  OSRAM 2Χ18 με λαμπτήρες LED   με αμμοβολισμένο διαφανές 



ΕΡΓΟ : ΩΝΑΣΕΙΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
 

 
 

κάλυμμα . Το σώμα θα είναι σε χρώμα ασημί ή άσπρο θερμοκρασία φωτός 
4,000Κ. 
 
(γ) Κυκλώματα  
Τα ανάμματα στα φωτιστικά του χώρου στάθμευσης θα είναι σε δυο 
κυκλώματα 
1. Κύκλωμα ασφαλείας. Παραμένουν ανοικτά συνεχώς και 

τροφοδοτούνται από  
 
6. Γειώσεις 
Το δίκτυο γείωσης όλης της νέας  εγκατάστασης φωτισμού θα συνδεθούν με το 
υπάρχον σύστημα γείωσης ΩΚΚ 
 
7. Φωτιστικά εξόδου κινδύνου 
Προμήθεια και εγκατάσταση για τα προβλεπόμενα αυτόνομα 
επαναφορτιζόμενα  φωτιστικά σώματα εξόδου κινδύνου 
 
8. Κάθε μεταφορά,  ανύψωση, που χρειάζεται για τα υλικά του ο Ανάδοχος 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση των ανελκυστήρων για 
μεγάλα φορτία (δεν υπάρχει) 
 
9. Η συνεχής  αποκομιδή άχρηστων, μέχρι τον κάδο εργοταξίου. 
 
10. Ο ποιοτικός έλεγχος, και η επίβλεψη εργασιών από διπλωματούχο 
εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο. 
 
11. Η τελική ρύθμιση, τα σχέδια πινάκων, η  έκδοση πιστοποιητικού 
εγκαταστάτη κατά ΕΛΟΤ 384 
 
12. Η  εγγύηση καλής λειτουργίας του αντικειμένου εργασίας του  για πέντε έτη 
από την οριστική παραλαβή. 

 
καθώς και τα κατωτέρω καθήκοντα Αναδόχου: 

 
1. Τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και των απαιτήσεων 

προστασίας εργαζομένων. 
2. Παρουσία Τεχνικού ασφαλείας για τις εργασίες της εργολαβίας,  που 

θα επισκέπτεται το έργο όπως ορίζει ο Νόμος. 
3. Η υποβολή σχεδίων As Built 

 
 ΕΡΓΟ  
Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η 
ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού  Κέντρου 
(Λεωφόρος  Συγγρού 356), στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018.  Το 
Έργο αποτελεί δωρεά άνευ ανταλλάγματος Κοινωφελούς Ιδρύματος 
"Αλέξανδρος  Σ. Ωνάσης" προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΩΚΚ.  
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 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) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η έναρξη εργασιών προβλέπεται εντός του πρώτου δεκαημέρου Σεπτεμβρίου 
2021. 
 
Ο Ανάδοχος θα εργάζεται παράλληλα με την εξέλιξη των υπόλοιπων εργασιών 
στο έργο. 
 
Ο αποπεράτωση των εργασιών πρέπει να γίνει πριν από την 15η Ιανουαρίου 
2022 
 

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. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε πιστοποιημένους εργολάβους εγκαταστάτες 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ)  

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

3. ΤΕΥΧΗ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 Τα τεύχη  της πρόσκλησης είναι τα κατωτέρω: 
 



ΕΡΓΟ : ΩΝΑΣΕΙΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
 

 
 

 
 

4.  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  ή το ΩΚΚ. 
 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την  

28η Ιουλίου 2020 
 

 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 
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6. 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  

- Εμπειρία εταιρίας - Αντίστοιχα έργα τα οποία ο προσφέρων έχει 
κατασκευάσει στην Ελλάδα με ημερομηνίες και λοιπά τεχνικά στοιχεία. 

 
 Β. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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  
που θα αναγραφεί στο έντυπο  που συνοδεύει την πρόσκληση 

7. 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,  

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 
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.  
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8. 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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ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ   ΟΡΩΝ 

 
  

ΜΕΛΕΤΗ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ  ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
Προς        Ημερ. ................... 

 
ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο 
τηλ 210 94 98 160 
fax  210  94 98 199 
  
Ο (οι) υπογράφων (οντες)  : 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
ενεργώντας σαν ο (οι) Νόμιμος (οι) Εκπρόσωπος (οι) της .......................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
δυνάμει των πληρεξουσίων / εντολών εκπροσώπησης που επισυνάπτονται στην 
παρούσα Προσφορά, δηλώνουμε και προσφέρουμε τα παρακάτω : 
 
1. Δηλώσεις 

 
1.1 Προκειμένου να διαμορφωθεί η Προσφορά μας, μελετήσαμε με προσοχή: 

 
- Τα Τεύχη της παρούσας Πρόκλησης, συμπεριλαμβανομένων των 

Κανονισμών, Κωδίκων, Προτύπων, Προδιαγραφών και λοιπών οδηγιών 
σε σχέση με τα παραπάνω έγγραφα 
 

- Τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους 
 

- Τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις κατασκευής του Έργου, όπως 
αυτές περιγράφονται στα παραπάνω και προκύπτουν από τις τοπικές 
συνθήκες του Έργου 

 
1.2 Έχουμε επισκεφθεί το Εργοτάξιο και έχουμε λάβει πλήρη γνώση όλων 

των συνθηκών μέσα και γύρω από την τοποθεσία του Έργου. Έχουμε 
εξετάσει όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν με 
οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή τον χρόνο εκτέλεσης των Εργολαβικών 
Εργασιών  και όλων των όρων και απαιτήσεων του Έργου και 
εγγυόμαστε την άρτια, εμπρόθεσμη και σύμφωνα με την Συνημμένη 
Σύμβαση Μελέτη - Κατασκευή, ολοκλήρωση και παράδοση σε λειτουργία 
του Έργου. 
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1.3 Αποδεχόμαστε όλους τους όρους των Τευχών της Πρόσκλησης, καθώς 

και κάθε τροποποίηση, διευκρίνιση, κλπ. αναφορικά με τους όρους 
αυτούς, όπως μας γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 
για την Υποβολή Προσφοράς και αναγνωρίζουμε ανεπιφύλακτα την ισχύ 
τους. Η κατ αποκοπή και άνευ επιμέτρησης Προσφορά μας έχει 
καταρτισθεί σύμφωνα με  όλα όσα αναφέρονται στα Τεύχη της 
Πρόσκλησης. 

 
1.4 Κατανοούμε και αποδεχόμαστε ότι  ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα της 

κατά την  απόλυτο κρίση του ανάθεσης της εργολαβίας  σε οποιονδήποτε 
επιθυμεί από όσους υπέβαλαν προσφορά, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο 
εκτός αυτών, επίσης κατανοούμε και αποδεχόμαστε ότι ο Ιδιοκτήτης δεν 
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, οποτεδήποτε, απέναντι μας, 
να μας αποζημιώσει για οποιαδήποτε έξοδα, ζημία ή απώλεια στα οποία 
τυχόν υποβληθήκαμε σχετικά με την προετοιμασία και υποβολή της 
Προσφοράς μας. 
 

1.5 Έχουμε προβεί σε  υπολογισμό -με ίδια μέσα -  του κατ' αποκοπή και 
άνευ επιμέτρησης  Εργολαβικού ανταλλάγματος που περιλαμβάνει όλες 
τις δαπάνες, αμοιβές, το εργολαβικό όφελος,  τα γενικά έξοδα τις  λοιπές 
δαπάνες και αμοιβές για την εκ μέρους μας α που αναλαμβάνει για τη 
Μελέτη – Κατασκευή και Ολοκλήρωση σύμφωνα με τα τεύχη της 
πρόσκλησης Τα προαναφερθέντα υποβάλλουμε εγγράφως και τα 
εγγυόμαστε απολύτως ως προς την σταθερότητα ορθότητα, επάρκεια και 
πληρότητά των.  
 

1.5  Δηλώνουμε περαιτέρω και αποδεχόμαστε ότι το κατ αποκοπή και άνευ 
επιμέτρησης  Εργολαβικό Αντάλλαγμα  που προσφέρουμε με την 
παρούσα αποτελεί τη μόνη αμοιβή μας για την εκτέλεση των 
Εργολαβικών Εργασιών ανεξαρτήτως εάν οι Ποσότητες αυτές έχουν 
προμετρηθεί σωστά από εμάς, ότι  αποδεχόμαστε την ακρίβεια και τη 
σταθερότητα του καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου κατασκευής μέχρι την 
οριστική παραλαβή και ότι δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση ή από 
τυχόν μεταβολή της συναλλακτικής ή τιμαριθμικής αξίας του νομίσματος 
ή λόγω μεταβολής του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος ή από 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

  
2. Κατ' αποκοπή προσφορά για την εκτέλεση της Εργολαβίας 
 

Για την πλήρη εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών, όπως αυτές 
περιγράφονται στα Τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης, σύμφωνα με τους 
όρους που περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Πρόσκλησης και μέσα στις 
προθεσμίες που αναφέρονται στην Σύμβαση 

 
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε  

 
Κατ’ Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης Εργολαβικό Αντάλλαγμα ίσο 
με   
 
(αριθμητικά) ................................................................................. € 
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(ολογράφως)  
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................. ευρώ 
 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και όσα δηλώνουμε υπεύθυνα στο 
παρόν. 
Ο  Φ.Π.Α. του τελικού Εργολαβικού Ανταλλάγματος δεν περιλαμβάνεται 
και  βαρύνει τον Ιδιοκτήτη. 
 
Το ανωτέρω κατ αποκοπή ποσό αναλύεται για διαχειριστικούς λόγους 
πληρωμών και αποτίμησης μεταβολών του αντικειμένου της εργολαβίας 
σύμφωνα με τον Αναλυτικό  πίνακα ποσοτήτων και τιμών μονάδας 
που συνυποβάλλουμε με την προσφορά μας. 
 
 
 
 

3. Ισχύς της Προσφοράς 
 
Η Προσφορά μας αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα σαράντα  (40) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.  
 
 

 Με τιμή 
 Για τον Προσφέροντα 
 
 _________________________________________ 
 (΄Ονομα Προσφέροντα) 
 
 _________________________________________ 
 (Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου Προσφέροντα) 
 
 _________________________________________ 
 (όνομα και θέση) 
 
 _________________________________________ 
 (ημερομηνία) 

 
 
 _________________________________________ 
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