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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O
υπογεγραμμένος
………………………………………………..................................
νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας .................................................................... με Α.Φ.Μ. ......................,
ΔΟΥ ........................................... ζητώ το ποσό των ..........................................ευρώ (ολογράφως
: ..........................................................................................................) πλέον Φ.Π.Α. για την
συντήρηση των ανελκυστήρων, από 01-01-2020 έως 31-12-2021, των κάτωθι
εκκλησιαστικών ακινήτων :
Α/α

Διεύθυνση ακινήτου

1

Ιασίου 1 Αθήνα

2

Αστυδάμαντος 40 Αθήνα

3

Ακαδημίας 95 Αθήνα

4

Αχαρνών 135 Αθήνα

5

Αθηνάς 30 Αθήνα

6

Βεντήρη 1 Αθήνα

7

Βεντήρη 5 Αθήνα

8

Κόντου 19 & Νάξου Αθήνα

9

Μιμνέρμου 6-8 Αθήνα

10

Σταδίου 27 & Δραγατσανίου Αθήνα

11

Λεωφ. Συγγρού 170 Καλλιθέα

12

Λεωσθένους 21 Πειραιάς

13

Ακτή Θεμιστοκλέους 128 Πειραιάς

14

Τσαμαδού 43 & Ευρυπίδου Πειραιάς

15

Ξενίας 9Β & Αύρας Κηφισιά

16

Θαλείας 47-49 Βουλιαγμένη

17

Λεωφ. Αθήνας 41 Βουλιαγμένη

Καθαρό ποσό
(Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
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Α.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί την συντήρηση των
ανελκυστήρων των εκκλησιαστικών ακινήτων, που περιγράφονται στον κατωτέρω
Πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/α
Διεύθυνση ακινήτου

Αρ. ανελκυστήρων

Αρ. συντηρήσεων

1

Ιασίου 1 Αθήνα

2

2 ανά μήνα

2

Αστυδάμαντος 40 Αθήνα

1

1 ανά 45 ημέρες

3

Ακαδημίας 95 Αθήνα

2

1 ανά μήνα

4

Αχαρνών 135 Αθήνα

1

1 ανά 45 ημέρες

5

Αθηνάς 30 Αθήνα

1

1 ανά μήνα

6

Βεντήρη 1 Αθήνα

2

1 ανά μήνα

7

Βεντήρη 5 Αθήνα

3

1 ανά μήνα

8

Κόντου 19 & Νάξου Αθήνα

1

1 ανά 45 ημέρες

9

Μιμνέρμου 6-8 Αθήνα

2

2 ανά μήνα

10

Σταδίου 27 & Δραγατσανίου Αθήνα

2

2 ανά μήνα

11

Λεωφ. Συγγρού 170 Καλλιθέα

3

1 ανά μήνα

12

Λεωσθένους 21 Πειραιάς

1

1 ανά μήνα

13

Ακτή Θεμιστοκλέους 128 Πειραιάς

1

1 ανά 45 ημέρες

14

Τσαμαδού 43 & Ευρυπίδου Πειραιάς

2

1 ανά μήνα

15

Ξενίας 9Β & Αύρας Κηφισιά

1

1 ανά 45 ημέρες

16

Θαλείας 47-49 Βουλιαγμένη

1

1 ανά 45 ημέρες

17

Λεωφ. Αθήνας 41 Βουλιαγμένη

2

1 ανά μήνα

Β.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ
Η Ανάδοχος θα εκτελεί την συντήρηση των ανελκυστήρων, συμφώνως πρός
την ισχύουσαν νομοθεσίαν, τας προδιαγραφές συντηρήσεως των εργαστασίων
κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού τηρώντας το εμφαινόμενο στον κάτωθι
Πίνακα 2 πρόγραμμα συντηρήσεως.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
α΄- Καθαρισμό του μηχανοστασίου και των φρεατίων καθώς και απομάκρυνση παντός
αχρήστου υλικού από τις οροφές των θαλάμων.
β΄- Έλεγχο και συντήρηση όλων των κυκλωμάτων ασφαλείας (stop, επαφών, κλείθρων κ.λ.)
και των αντιστοίχων εξαρτημάτων που παρεμβάλλονται σε αυτά, δηλαδή όλους τούς διακόπτες
stop φρεατίου ή μηχανοστασίου, τις επαφές και τα κλείθρα των θυρών.
γ΄- Έλεγχο και συντήρηση των κυκλωμάτων φωτισμού και ενδείξεων των φρεατίων, του
μηχανοστασίου, των θαλάμων και η αντικατάσταση των εφθαρμένων λαμπτήρων.
δ΄- Έλεγχο της ηχητικής σημάνσεως κινδύνου και της τηλεφωνικής εγκαταστάσεως των
ανελκυστήρων.
ε΄- Έλεγχο και ρύθμιση των τερματικών διακοπτών ασφαλείας, ως και του συστήματος
σταθμεύσεως των ανελκυστήρων.
ς΄- Έλεγχο και συντήρηση όλων των εξαρτημάτων πού παρεμβάλλονται στα κυκλώματα
ισχύος και φωτισμού (ασφαλειοδιακόπτες, καλωδιώσεις, κλέμμες).
ζ΄- Έλεγχο και συντήρηση του αυτομάτου διακόπτου και των “ρελέ” ισχύος των
εγκαταστάσεων.
η΄- Έλεγχος συντήρηση του ηλεκτρονόμου διαφυγής.
θ΄- Έλεγχο και ρύθμιση του συστήματος πέδης του κινητήριου μηχανισμού.
Ι΄.- Έλεγχο και λίπανση όλων των κινητών μερών των εγκαταστάσεων.
ια΄- Οπτικό έλεγχο και συντήρηση των συρματοσχοίνων, των σημείων αναρτήσεως των, ως
και έλεγχο πιθανής ολισθήσεως των στην τροχαλία τριβής.
ιβ΄- Καθαρισμό, έλεγχο ρυπάνσεως και φθορών και συντήρηση του μειωτήρος στροφών
και συμπλήρωσις ή αντικατάσταση λιπαντικού.
ιγ΄- Έλεγχο φθορών και συντήρηση των τροχαλιών τριβής και παρελκύσεως.
ιδ΄- Έλεγχο της πλακός οροφής του φρεατίου, ως και της μεταλλικής βάσεως εδράσεως του
κινητηρίου μηχανισμού.
ιε΄- Καθαρισμό και λίπανση των οδηγών και έλεγχο των στηριγμάτων των οδηγών και των
εξαρτημάτων στερεώσεως.
ις΄- Αποσυναρμολόγηση και λίπανση εάν απαιτείται του συστήματος αρπάγης και
επαναρρύθμιση του καθώς και έλεγχο ενεργοποίησης του μηχανικά και ηλεκτρικά.
ιζ΄- Έλεγχο των ευκάμπτων καλωδιώσεων για τυχόν φθορές.
ιη΄- Έλεγχο και ο καθαρισμός των πεδίλων ολισθήσεως.
ιθ΄- Έλεγχο των ελατηρίων αναρτήσεως και της τάσεως πού εφαρμόζεται στα
συρματόσχοινα, ώστε η τάση να είναι η ίδια σε όλα τα συρματόσχοινα και καθαρισμός των
συρματοσχοίνων.

Γ.- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.- Κατά την διάρκεια της συμβάσεως θα πραγματοποιηθούν συντηρήσεις
σύμφωνα με τον πίνακα 1.
2.- Με την υπογραφή του Συμφωνητικού ο Ανάδοχος θα γνωρίσει το
εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί και τους αριθμούς των
επαγγελματικών αδειών τους σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013.
Η Ανάδοχος θα εκτελεί κάθε συντήρηση εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας, ήτοι από 08:00 π.μ. εώς 04:00 μ.μ..
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3.-Στο συνολικό ποσό της προσφοράς περιλαμβάνονται η συνολική αμοιβή της
Αναδόχου και των συνεργαζομένων με αυτήν, το κόστος όλων των υλικών, οι
δαπάνες και τα έξοδα πάσης μορφής και φύσεως που θα απαιτηθούν, ως και οι
δαπάνες δια την εν γένει ασφάλιση όλων όσων θα ασχοληθούν.
4.- Η Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον ποσό δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία.
5.- Η καταβολή αμοιβής στην Ανάδοχο θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά
την ολοκλήρωση κάθε συντήρησης και αφού παραληφθούν ανεπιφυλάκτως οι
εργασίες υπό της αρμοδίας Επιτροπής της Εργοδότιδος, σε ισόποσες δόσεις και η
εξόφληση θα γίνεται εντός 50 ημερών από την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Προς τούτο η Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει το σχετικό Τιμολόγιο και τα
Φύλλα Συντηρήσεως και Τεχνική Έκθεση με διαπιστώσεις, καταγραφή τυχόν
βλαβών με προτάσεις και το κόστος για την αποκατάστασή τους υπογεγραμμένα
από τον επιβλέπων. Από την αμοιβή θα παρακρατηθούν από την Εργοδότιδα οι
νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογών φόρος, δια τον οποίο θα δοθεί σχετική Βεβαίωση
στο τέλος του έτους για φορολογική χρήση.
6.-Την Εργοδότιδα βαρύνει η καταβολή στην Ανάδοχο και του Φόρου
Προστιθεμένης Αξίας επί της ως άνω αμοιβής της.
7.- Στην περίπτωση βλάβης (έκτακτες επισκέψεις) η Ανάδοχος υποχρεούται,
αζημίως, να αποστείλει εντός τεσσάρων (4) ωρών από της ειδοποιήσεως της
εξειδικευμένο τεχνίτη, ο οποίος θα ελέγχει τις εγκαταστάσεις και θα διαγιγνώσκει
τα αίτια προκλήσεως της βλάβης και θα παραδίδει σχετική τεχνική έκθεση, η οποία
θα εμπερικλείει προτάσεις και κόστος αποκαταστάσεως της.
8.- Η Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημιώσεως, εάν προβεί σε οιανδήποτε
πρόσθετη εργασία χωρίς να ενημερώσει σχετικώς την Εργοδότιδα και να λάβη την
σύμφωνη γνώμη της δια να την πραγματοποίηση.
9.- α.- Σε περίπτωση επισκευής η Ανάδοχος οφείλει να παράσχει στην
Εργοδότιδα τα κάθε είδους υλικά και την εργασία, που είναι απαραίτητα, σε
ανταγωνιστικές τιμές.
β.- Η Εργοδότιδα έχει το δικαίωμα να αναθέτει την επισκευή σε άλλες
εταιρείες εκτός της Αναδόχου σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό είναι προς το
συμφέρον Της. Σε αυτή την περίπτωση η Ανάδοχος υποχρεούται να επιβλέπει την
επισκευή, προκειμένου να συνεχίσει απροσκόπτως την συντήρηση των
εγκαταστάσεων.
10.- Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εγχειρίδια λειτουργίας και
συντηρήσεως των εγκαταστάσεων.
11.- Η Ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις
συμφωνημένες υπηρεσίες της προς την Εργοδότιδα, ακόμα και σε περίπτωση που οι
εγκαταστάσεις ή τμήματα των εγκαταστάσεων που υπάρχουν σήμερα
αντικατασταθούν με άλλα στο μέλλον.
12.- Η Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή του
ιδιωτικού συμφωνητικού εγγύηση καλής εκτελέσεως ποσού ίσο με το 5% της
καθαρής δαπάνης της συντηρήσεως και ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.
13.- Όλες οι σελίδες θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.
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14.- Οποιαδήποτε αλλοίωση η παραποίηση του εντύπου της οικονομικής
προσφοράς συνεπάγεται την ακύρωσή της.
15.- Οι εισφορές προς το Ι.Κ.Α. βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο του
έργου.
16.- Την Ανάδοχο του έργου βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
17.- Η οικονομική προσφορά κατατίθεται μέχρι την 29-11-2019 είτε:
α.- στο πρωτόκολλο της ΕΚΥΟ, εργάσιμες ώρες, (διεύθυνση Ιασίου 1, 115 21
Αθήνα 4ος όροφος), εντός σφραγισμένου φακέλου εις τον οποίον θα σημειώνονται
τα στοιχεία του προσφέροντος και ο τίτλος «Συντήρηση ανελκυστήρων
εκκλησιαστικών ακινήτων».
β.- μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής εταιρείας εντός σφραγισμένου
φακέλου εις τον οποίον θα σημειώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος και ο
τίτλος «Συντήρηση ανελκυστήρων εκκλησιαστικών ακινήτων».
18. Η επιλογή του /των Αναδόχων για τις ως άνω υπηρεσίες σε κάθε ένα
από τα εκκλησιαστικά ακίνητα του ανωτέρω πίνακα προσφοράς θα γίνει με βάσει
την αντίστοιχη χαμηλότερη προσφορά των ενδιαφερομένων.
Αφού έλαβα γνώση του υπ' αριθμ. 255/2014 Κανονισμού περί αναθέσεως και
εκτελέσεως παρα της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεως έργων, μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και το αντικείμενο της συντήρησης, έλεγξα την
κατάσταση του χώρου που θα λάβει χώρα η συντήρηση και τις συνθήκες
εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της
συντήρησης με το ανωτέρω ποσό.
Αθήνα, ......................................
Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα – Υπογραφή)
Στοιχεία προσφέροντος ή νόμιμου εκπρόσωπου εταιρείας :
Διεύθυνση έδρας : ....................................................................
Σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας :.....................................
Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας :.........................................
FAX επικοινωνίας :..................................................................
E-MAIL επικοινωνίας :...........................................................
Α.Φ.Μ. : .................................., Δ.Ο.Υ. :....................................
Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας : ..............................................
Πληροφορίες: Ιωάν. Δρόλαπας
τηλ. : 210 7272962,
FAX: 210 7272965,
mail: meletes@ekyo.gr
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