ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν.)

ΑΡ. ΜΕΛ.: 26/2020

ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α: 9.700,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α : 12.028,00€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
α) Τεχνική Έκθεση
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (Κ.Ε.Α.N.) αποτελεί ένα Μη Κυβερνητικό Οργανισμό (Μ.Κ.Ο.) που
αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες, την ειρήνη, την πρόοδο, την ευημερία και την προστασία του
περιβάλλοντος. Αγωνίζεται για τη δημοκρατία, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Νέων στην Εργασία στο
περιβάλλον στη ποιότητα ζωής στην Κοινωνική Απελευθέρωση, στα πλαίσια μιας σύγχρονης δημοκρατικής και
πλουραλιστικής κοινωνίας.
Το ΚΕΑΝ έχει χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020
για την υλοποίηση της δράσης «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών
και άνω στην Αθήνα» με Κωδικό ΟΠΣ 5062138. Στόχος της Δράσης είναι η στέγαση των ασυνόδευτων παιδιών σε
ένα ασφαλές περιβάλλον που ευνοεί την καλύψει των βασικών αναγκών τους και η παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη σταδιακή αυτονόμηση τους.
Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και για την καλύτερη λειτουργία της Μονάδας Εποπτευόμενων
Διαμερισμάτων, που αποτελείται από 3 συνολικά διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία, κρίνεται επιτακτική η
ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής των διαμερισμάτων αυτών. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν
ελαιοχρωματισμούς και στα τρία διαμερίσματα, τρίψιμο πατωμάτων (μωσαικό) , μερική ανακαίνιση μπάνιων και
ότι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών δηλαδή υδραυλικά και ηλεκτρολογικά προκειμένου να
υπάρξουν συνθήκες για αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των ασυνόδευτων παιδιών που θα φιλοξενούνται.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 12.028,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από
24%
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο παρόν τεύχος.
Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προκύπτουσα από το μεγαλύτερο ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των ομάδων της πρόσκλησης. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των ειδών
στη συνολικά χαμηλότερη τιμή .
Η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του:
 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
 Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 Τη με αριθμό πρωτ. 2380/Φ.40/24/11/2020 Απόφαση Χορήγησης της Επιδότησης στη Δράση
«Επιχορήγηση του Ν.Π “ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων - ΚΕΑΝ” για την υλοποίηση του
έργου “Λειτουργία εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για αυνόδευτους Ανήλικους 16 ετων και άνω στην
Αθήνα» και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ με ΚΩΔ: 5062138
 Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσης της.
Ίλιον, 10/12/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μπελλιά Βασιλική
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλες οι εργασίες αφορούν τα τρία διαμερίσματα της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων και έχουν τα ξής
χαρακτηριστικά:
 Διαμέρισμα 11: Διαμέρισμα 4ου ορόφου 91,89 τ.μ. Γ΄ Σεπτεμβρίου 145 & Ιθάκης 61 ΑΘΗΝΑ. Αποτελείται
από τέσσερα (4) δωμάτια, χολ, μαγειρείο, λουτρό, WC και αποθήκης.
 Διαμέρισμα 14: Διαμέρισμα 5ου ορόφου 91,89 τ.μ. Γ΄ Σεπτεμβρίου 145 & Ιθάκης 61 ΑΘΗΝΑ. Αποτελείται
από τέσσερα (4) δωμάτια, χολ, μαγειρείο, λουτρό, WC και αποθήκης.
 Διαμέρισμα 15: Διαμέρισμα 5ου ορόφου 74.01 τ.μ. Γ΄ Σεπτεμβρίου 145 & Ιθάκης 61 ΑΘΗΝΑ. Αποτελείται
από τέσσερα (3) δωμάτια, χολ, μαγειρείο, λουτρό, WC και αποθήκης.
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΑΦΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ
ΕΜΒΑΔΟΝ 357,79m²

CPV
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

45440000-3

Προδιαγραφές για τους Ελαιοχρωματισμούς
 Βάψιμο εσωτερικών τοίχων σε δύο (2) στρώσεις με πλαστικό οικολογικό χρώμα τύπου behro
συνολικής επιφάνειάς 357,79m2 .
 Την επιλογή των χρωμάτων θα την κάνει το ΚΕΑΝ.
 Βάψιμο είκοσι (20) πορτών, πέντε (5) ντουλάπες με οκτώ (8) φύλλα και τρία (3) πατάρια με
μια στρώση βελατούρας και ριπολίνης νερού
 Σε όλους τους χώρους απαιτείται προεργασία (τρίψιμο –στοκάρισμα –αστάρωμα)
 Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των χρωμάτων

2

ΤΡΙΨΙΜΟ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΩΣΑΙΚΟ ΣΕ ΤΡΙΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 357,79m²

45430000-0

Προδιαγραφές για τα πατώματα
 Τρίψιμο με διαμαντόπετρα (1-6) χέρια σε συνδυασμό με ρίψη νερού. Κατά την διαδικασία του
γυαλίσματος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα για την υγεία χημικά πρόσθετα αλλά
με οξαλικό οξύ.
 Αδιαβροχοποίηση μωσαϊκού
 Η επιφάνεια που είναι καλυμμένη με μωσαϊκό είναι μικρότερη της συνολικής διότι οι
κρεβατοκάμαρες έχουν ξύλινα πατώματα.
3






3 ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ 3 WC ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

45330000-9

Προδιαγραφές για τα Μπάνια
Σε όλα τα διαμέρισματα έχουν από ένα Μπάνιο και ένα WC
Θα ελεγχθούν αν σε όλα τα μπάνια και τα WC λειτουργούν άψογα τα υδραυλικά, και υπάρχει
πρόβλημα να επιδιορθωθεί.
Τρίψιμο και γυάλισμα οι πορσελάνες δηλαδή οι μπανιέρες και οι λεκάνες
Σε όλα τα μπάνια να αντικατασταθεί το έπιπλο μπάνιου με ένα καινούριο επιτοίχιο έπιπλο από
μελανίνη με πλάτος τουλάχιστον 50cm και ένα ντουλάπι ή συρτάρι.
Να τοποθετηθούν καινούριοι καθρέπτες σε όλους τους χώρους.
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 : Αντικείμενο προμήθειας
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών επισκευής τριών διαμερισμάτων, για τις ανάγκες της
μονάδας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Αθήνα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Λειτουργία
Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω στην Αθήνα» με Κωδικό ΟΠΣ
5062138.
Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν ελαιοχρωματισμούς και στα τρία διαμερίσματα, τρίψιμο πατωμάτων
(μωσαικό) , μερική ανακαίνιση μπάνιων και ότι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών δηλαδή υδραυλικά
και ηλεκτρολογικά προκειμένου να υπάρξουν συνθήκες για αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των ασυνόδευτων
παιδιών που θα φιλοξενούνται.
Η παροχή της υπηρεσίας καθορίστηκε με βάση τις ανάγκες της Μονάδας και αφορά στα διαμερίσματα 11, 14 και
15 της οδού Ιθάκης 61 στην Αθήνα.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.028,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Άρθρο 2 : Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
 Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 Τη με αριθμό πρωτ. 2380/Φ.40/24/11/2020 Απόφαση Χορήγησης της Επιδότησης στη Δράση
«Επιχορήγηση του Ν.Π “ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων - ΚΕΑΝ” για την υλοποίηση του
έργου “Λειτουργία εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για αυνόδευτους Ανήλικους 16 ετων και άνω στην
Αθήνα» και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ με ΚΩΔ: 5062138
 Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσης της.
Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Η τεχνική έκθεση
2) Η τεχνική περιγραφή
3) Η συγγραφή υποχρεώσεων
4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
5) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
Άρθρο 4: Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας
,
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία :




Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118
Ν.4412/2016) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον
όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016.
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της Πρόσκλησης, της Γενικής & Ειδκής Συγγραφής
Υποχρεώσεων , των Τεχνικών προδιαγραφών της Παρούσας μελέτης.
Όλα τα αναγκαία υλικά καθώς και τα ατομικά μέσα προστασίας που θα χρησιμοποιούνται για την
παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, θα διατίθενται από τον Ανάδοχο.
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 Η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ομάδων της πρόσκλησης.
 Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών, όλων των ομάδων.
Προσφορά που κατατίθεται για μέρος της προμήθειας κηρύσσεται ως απαράδεκτη.

Ο ακριβής χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα προσδιορισθεί κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 5: Σύμβαση
Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από τη πρόσκληση υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.
Άρθρο 6 : Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης θα προσδιορισθεί κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 7: Πληρωμή
 Το ΚΕΑΝ θα καταβάλει το 20% της αξίας της σύμβασης στην έναρξη των εργασιών, προκειμένου ο ανάδοχος
να προμηθευτεί τα υλικά, και αφού καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω παραστατικά.
α) Τιμολόγιο-Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο να αναγράφονται η υπηρεσία, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η
συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη, σε ισχύ (για ασφαλιστικές εισφορές του
προσωπικού)
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., για είσπραξη σε ισχύ (αφορά στις ατομικές
επιχειρήσεις)
 Το ΚΕΑΝ θα καταβάλει το υπόλοιπο 80% της αξίας των υπηρεσιών που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της
παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχει γίνει οριστική παράδοση και παραλαβή του συνόλου της προμήθειας
από τα αρμόδια όργανα του ΚΕΑΝ και εντός εξήντα (60) ημερών από την εκτέλεση της υπηρεσίας και την
έκδοση του προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:
α) Τιμολόγιο-Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο να αναγράφονται η υπηρεσία, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η
συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη, σε ισχύ (για ασφαλιστικές εισφορές του
προσωπικού)
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., για είσπραξη σε ισχύ (αφορά στις ατομικές
επιχειρήσεις)
Άρθρο 8: Δικαιολογητικά μαζί με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς
Η προσφορά θα κατατεθεί κατόπιν επιτόπιου ελέγχου στο διαμέρισμα μαζί με τα παρακάτω έντυπα.
1.
2.
3.
4.
5.

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Ασφαλιστική Ενημερότητα
Φορολογική Ενημερότητα
Ποινικό Μητρώο
Πιστοποιητικό/βεβαίωση ΓΕΜΗ του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο προκύπτει το ειδικό επάγγελμα τους (το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με
το αντικείμενο της προμήθειας)
6. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης,
Άρθρο 9: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις.
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ΑΡ. ΜΕΛ. 26/2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ»

ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν.)
Άρθρο 10: Ποινικές ρήτρες

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του
αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 11: Πλημμελής κατασκευή
Ο Ανάδοχος θα εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, θα
έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί.
Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω
διαβεβαιώσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διορθώσει την υπηρεσία του, ύστερα από αίτηση
της Υπηρεσίας την υπηρεσία, μέσα σε δύο εργάσιμες (7) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
διαβεβαιώσεων.
ΑΡΘΡΟ 12 Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ του ΚΕΑΝ και του αναδόχου,
θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ίλιον, 10/12/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μπελλιά Βασιλική
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ΑΡ. ΜΕΛ. 26/2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ»

ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν.)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1

ΒΑΦΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ
45440000-3
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 357,79m²

4.200,00€

24%

5.208,00€

2

ΤΡΙΨΙΜΟ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΩΣΑΙΚΟ
ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ 45430000-0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 357,79m²

1.500,00€

24%

1.860,00€

3

3 ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ 3 WC ΜΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 45330000-9
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

4.000,00€

24%

4,960,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ:

9.700,00€

ΦΠΑ 24%:

2.328,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:

Ίλιον, 10/12/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μπελλιά Βασιλική
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12.028,00 €

ΑΡ. ΜΕΛ. 26/2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ»

ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν.)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ……………..…………………….…………….…………, έδρα …………………..………………., οδός .......................... ,
αριθμός ………, Τ.Κ…………, Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ …………….……….., τηλέφωνο ..…………………., fax ……..…………..

Στο πλαίσιο διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ
ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ» και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 26/2020 Μελέτη του ΚΕΑΝ, την υπ’αριθμ. RO-147
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και τις σχετικές ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε την προσφορά
μας ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

1

ΒΑΦΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ
45440000-3
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 357,79m²

2

ΤΡΙΨΙΜΟ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΩΣΑΙΚΟ
ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ 45430000-0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 357,79m²

3

3 ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ 3 WC ΜΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 45330000-9
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ:
ΦΠΑ 24%:
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:

Η παρούσα ισχύει και δεσμεύει το συμμετέχοντα για διάστημα είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Η παρούσα προσφορά αφορά το σύνολο των εν λόγω προμηθειών και δίνεται για το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε προμήθειας.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο)

………………………………………….....
(Ημερομηνία και Υπογραφή)
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