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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52
ΑΦΜ: 099939745, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499
FAX: 210-3223935
Αριθ. Πρωτ.: 20266
Ηµεροµηνία: 26-11-2018
Πληροφορίες: Αλεξό̟ουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 214 4141146
E-mail: galexopoulos@stasy.gr
ΘΕΜΑ:

Συνο̟τικός Μειοδοτικός διαγωνισµός Τ∆-077/18 για την Προµήθεια
Υ̟οδηµάτων Ασφαλείας Τεχνικού Προσω̟ικού , (CPV 18832000-0) .
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR- 424411, 424612,181621,110138,410151,166294 ,166287,
204739,142252,142257,105867
2) Η υ̟’ αριθµ. 63/05-01-2018 Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης
(Α∆Α: 6ΜΤ∆ΟΡΛΟ-ΣΛ∆)
Προϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη: Σαραντατέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ
(44.638,00 €) Ευρώ ̟λέον ΦΠΑ
Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α καθώς και
ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ.̟.) να υ̟οβάλουν σφραγισµένη ̟ροσφορά για την
Προµήθεια Υ̟οδηµάτων Ασφαλείας Τεχνικού Προσω̟ικού , ό̟ως αναλυτικά
̟εριγράφεται στο Παράρτηµα Ι – «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και Παράρτηµα ΙΙΙ
Τεχνικές Προδιαγραφές.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικών ̟ροσφορών ή για µέρος της αιτούµενης
̟οσότητας ανά κατηγορία.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει την συνολική ̟οσότητα των υλικών εντός
τριών (3) µηνών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σχετικής Σύµβασης µε την ΣΤΑΣΥ
Α.Ε. και οριστικο̟οίησης µεγεθών α̟ό τις Υ̟ηρεσίες της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει
να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) µηνός α̟ό την υ̟ογραφή της Σύµβασης.
Τα υλικά θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδοθούν, τµηµατικά ή συνολικά, στους χώρους των
Αµαξοστασίων της ΣΤΑΣΥ κατό̟ιν ενηµέρωσης.
Η ̟αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά:
1. Στον ιστότο̟ο του ̟ρογράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr
2. Στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., www.stasy.gr
3. Και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
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Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται και ο̟οιεσδή̟οτε τυχόν ενηµερωτικές ε̟ιστολές,
βελτιώσεις, συµ̟ληρώσεις ή διευκρινίσεις ̟ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως ̟αρέχονται καθηµερινά εργάσιµες ηµέρες και ώρες α̟ό
την Τεχνικό Ασφαλείας , κα Αικ. Παναγο̟ούλου στα τηλέφωνα: σταθ: 2144146925
& κιν: 6973 300315.
1.

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής

Υ̟οψήφιοι ή ̟ροσφέροντες και σε ̟ερί̟τωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µ̟ορούν να
είναι φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος – µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
β) κράτος – µέλος της Συµφωνίας του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ̟ερί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα
̟αραρτήµατα 1,2,4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ευρω̟αϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ∆Σ ή
δ) τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις και έχουν συνάψει διµερή
ή ̟ολυµερή συµφωνία µε την ΕΕ.
Ε̟ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης.
Οι ενώσεις δεν α̟αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ̟ροκειµένου να
υ̟οβάλουν ̟ροσφορά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά̟οια α̟ό αυτές, η
Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ̟ριν την υ̟ογραφή της Σύµβασης να συσταθεί
Κοινο̟ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο̟ραξίας ευθύνονται
έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την
εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου.
2.

Υ̟οβολή Προσφοράς

Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 11ην ∆εκεµβρίου
και ώρα 13:00 στη Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο
φάκελο της ̟ροσφοράς να αναγράφεται:
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-077/18
«Προµήθεια Υ̟οδηµάτων Ασφαλείας Τεχνικού Προσω̟ικού .»
Προς:
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αθηνάς 67, Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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Σηµειώνουµε:
1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές ̟ου θα σταλούν
ταχυδροµικά , µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα έχουν ̟αραληφθεί α̟οδεδειγµένα ̟ριν
την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα.
2. Οι ̟ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο
ισχύος µικρότερο του ̟ροβλε̟οµένου α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
3. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική
συνοδευόµενες α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

γλώσσα

ή

4. Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα α̟ορρί̟τονται ως µη κανονικές και
ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγισθούν.
Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί δηµόσια, την 11ην ∆εκεµβρίου
2018 και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά» ,
2ος όροφος, α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού, ̟αρουσία των
̟ροσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκ̟ροσώ̟ων τους, οι
ο̟οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι̟ών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ό αυτούς. Οι ̟αριστάµενοι στην διαδικασία ε̟ιδεικνύουν
αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο ταυτο̟οίησης και ̟αραστατικό
εκ̟ροσώ̟ησης.
Στη συνέχεια η ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού καλείται:
1.

2.

3.
4.
5.

Να ελέγξει σε κλειστή συνεδρίαση αν ο φάκελος ̟ροσφοράς, ήτοι τα
δικαιολογητικά συµµετοχής (3.1) και η οικονοµική ̟ροσφορά (3.2) είναι
σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της διακήρυξης
Nα ̟ροβεί στην τελική κατάταξη, µε βάση την οικονοµική ̟ροσφορά, όσων
διαγωνιζοµένων η ̟ροσφορά είναι σύµφωνη µε τη διακήρυξη (δικαιολογητικά
συµµετοχής (3.1), οικονοµική ̟ροσφορά (3.2) )
Να συντάξει ̟ρακτικό κατακύρωσης
Να εισηγηθεί στο αρµόδιο όργανο για τα α̟οτελέσµατα του διαγωνισµού
Να κοινο̟οιήσει σε όλους τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, ̟λην του
µειοδότη, το τελικό α̟οτέλεσµα σύµφωνα µε την ̟αρα̟άνω έγκριση

3.

Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς

3.1

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

α) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό Αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και το ο̟οίο να είναι σε ισχύ κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των
̟ροσφορών.
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β) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις φορολογικές τους υ̟οχρεώσεις, το ο̟οίο να είναι σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
γ) Πιστο̟οιητικό έκδοσης τελευταίου τριµήνου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
Αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει το εν ενεργεία ∆.Σ. και το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί
την εταιρεία.
δ) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο
του διαγωνιζοµένου στην ο̟οία θα δηλώνεται:
• ότι έχει µελετήσει λε̟τοµερώς και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της ̟αρούσας
Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ̟ου αφορούν το έργο (τό̟ος έργου, συνθήκες
̟ροσ̟έλασης κλ̟.) µετά α̟ό λε̟τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση
της ̟ροµήθειας υ̟ό τους όρους του ∆ιαγωνισµού αυτού.
• ότι τα στοιχεία και ̟ληροφορίες ̟ου υ̟οβάλλει µε την ̟ροσφορά του είναι αληθή
και ακριβή.
• ότι έχει µελετήσει ε̟ακριβώς τους όρους του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού και τα Τεύχη
αυτού και τους α̟οδέχεται.
• ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί α̟ό δηµόσιους διαγωνισµούς.
• ότι κατά την σύνταξη της ̟ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης,
θα τηρεί τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, των νόµιµων α̟οδοχών ̟ου
έχουν θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες
α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα ΧIV του Προσαρτήµατος B’ του Ν.4412/2016. Κατά
την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της
νοµοθεσίας ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του
ε̟αγγελµατικού κινδύνου. Η αθέτηση της υ̟οχρέωσης των ανωτέρω ̟αραγράφων
συνιστά σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα.
ε) Πιστο̟οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α̟ό το οικείο Ε̟ιµελητήριο µε το ο̟οίο
θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, ή βεβαίωση
άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου.
στ) Πιστο̟οιητικό της ̟αρ. 2γ του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, α̟ό τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, α̟ό το
ο̟οίο να ̟ροκύ̟τουν οι ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου ̟ου έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν την ηµεροµηνία λήξης της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Σύµφωνα µε το µε αρ. ̟ρωτ.
ΕΞ-184471-2018/10001/31-5-2018 έγγραφο του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σώµα Ε̟ιθεώρησης Εργασίας – Γραφείο
ειδικού Γραµµατέα, α̟ό 25-5-2018 έχει ενεργο̟οιηθεί στην ̟ύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr)
η ηλεκτρονική υ̟ηρεσία υ̟οβολής αίτησης και αυτοµατο̟οιηµένης α̟άντησης
σχετικά µε τη χορήγηση του ̟ιστο̟οιητικού της ̟αρ. 2γ, του άρθρου 73, Ν. 4412/2016
Τ∆-077/18
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κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο έγγραφο αυτό. Ένορκη βεβαίωση ̟ροσκοµίζεται
µόνο ̟ρος συµ̟λήρωση του άνω ̟ιστο̟οιητικού, δηλαδή στην ̟ερί̟τωση ̟ου το
̟εριεχόµενο του ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικού δεν καλύ̟τει ̟λήρως τις α̟αιτήσεις της
διακήρυξης.
∆ιευκρινίζεται, ότι α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης ή και ανάθεσης
σύµβασης θα α̟οκλείεται ο̟οιοσδή̟οτε οικονοµικός φορέας, εάν έχουν ε̟ιβληθεί σε
βάρος του µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς,
αα) τρεις (3) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ̟ουργική α̟όφαση 2063/∆1632/2011 (Β’ 266),
ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «̟ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο̟οίες
̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος
Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους.
Οι ανωτέρω αα και ββ κυρώσεις ̟ρέ̟ει να έχουν α̟οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το εν λόγω ̟ιστο̟οιητικό δεν εκδίδεται θα ̟ροσκοµιστεί ένορκη
βεβαίωση στην ο̟οία ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού θα δηλώνεται ότι: «ότι δεν έχει ε̟ιβληθεί σε
βάρος του οικονοµικού φορέα µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία
λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) ̟ράξεις ε̟ιβολής
̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ̟ουργική α̟όφαση
2063/∆1632/2011 (Β’ 266), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «̟ολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) ̟ράξεις
ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για
̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν
αθροιστικά α̟ό δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υ̟ό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις έχουν / δεν έχουν
α̟οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.»
Σηµειώνεται ότι η ένορκη βεβαίωση α̟αιτείται να ̟ροσκοµιστεί εφόσον το σύνολο της
̟ροσφοράς υ̟ερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€).
ζ) υ̟εύθυνη δήλωση , στην ο̟οία ο διαγωνιζόµενος θα δηλώνει ότι τα Υ̟οδήµατα
Ασφαλείας Τεχνικού Προσω̟ικού ̟ου θα ̟ροµηθεύσει την ΣΤΑΣΥ, θα είναι σύµφωνα
µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙΙ της ̟ροκήρυξης του διαγωνισµού .
3.2
Οικονοµική Προσφορά
Στην Οικονοµική Προσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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Η τιµή του υ̟ό ̟ροµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα χωρίς ΦΠΑ. Οι τιµές ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνουν το σύνολο των ε̟ιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και εισφορές υ̟έρ
τρίτων και λοι̟ές σχετικές δα̟άνες), µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη ανά είδος, δεν θα
γίνονται α̟οδεκτές.
4.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ̟ου ̟ληρούν τους όρους
συµµετοχής στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού τους µε βάση τον
έλεγχο των υ̟οβληθέντων νοµιµο̟οιητικών εγγράφων και της οικονοµικής ̟ροσφοράς.
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ̟ου θα υ̟οβάλλει την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά βάσει τιµής ανά είδος.
5.

Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού

Η Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της ΣΤΑΣΥ την κατακύρωση
του διαγωνισµού στον συµµετέχοντα ο ο̟οίος ̟ληρεί τους όρους συµµετοχής στον
διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού του και υ̟έβαλε την ̟λέον
συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά βάσει τιµής.
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α̟οτελεσµάτων και την κατακύρωση
αυτού α̟ό το αρµόδιο όργανο της ΣΤΑΣΥ.
Η Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού κοινο̟οιεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους, ̟λην του
µειοδότη, το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε αντίγραφο του ̟ρακτικού της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως
µε τηλεοµοιοτυ̟ία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λ.̟., ε̟ί α̟οδείξει.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού αναρτάται στο δικτυακό χώρο της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και
α̟οστέλλεται µε τηλεοµοιοτυ̟ία στον Ανάδοχο.

6.

Ενστάσεις

Κατά της ανωτέρω α̟όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16,
η ̟ροθεσµία άσκησης της ο̟οίας είναι ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση αυτής
στους διαγωνιζόµενους.
Μετά την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης της ένστασης ή την έκδοση
α̟όφασης υ̟έρ του µειοδότη/̟ροσωρινού αναδόχου, τότε η α̟όφαση κοινο̟οιείται
στον µειοδότη/ανάδοχο και καλείται αυτός για την υ̟ογραφή της σύµβασης.
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Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ενστάσεων αρµόδια για την εξέτασή τους είναι η ε̟ιτρο̟ή
ενστάσεων η ο̟οία γνωµοδοτεί σχετικά ̟ρος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
7.

Υ̟ογραφή Σύµβασης – Εγγυήσεις – ∆ιάρκεια Σύµβασης

Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα, ̟ριν την υ̟ογραφή της Σύµβασης, να ζητήσει
ο̟οιοδή̟οτε έγγραφο κρίνει α̟αραίτητο ή να α̟ευθύνεται σε αρµόδιες αρχές για τη
λήψη ̟εραιτέρω ̟ληροφοριών, για την ̟ροσω̟ική κατάσταση του ̟ροσωρινού
αναδόχου.
7.1 Κατά την σύνταξη της ̟ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης,
θα τηρεί τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της
̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, των νόµιµων
α̟οδοχών ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα ΧΙV του
Προσαρτήµατος Β’ του Ν.4412/2016. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος
υ̟οχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νοµοθεσίας ̟ερί υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων και ̟ρόληψης του ε̟αγγελµατικού κινδύνου. Η αθέτηση της
υ̟οχρέωσης των ανωτέρω ̟αραγράφων συνιστά σοβαρό ε̟αγγελµατικό
̟αρά̟τωµα.
7.2

Ο Ανάδοχος ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης θα ̟ροσκοµίσει Εγγυητική
Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης για ̟οσό ίσο µε το 5% του συνολικού συµβατικού
τιµήµατος µη συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ για το αντικείµενο ̟ου αναλαµβάνει ο
ίδιος βάσει της ̟ροσφοράς του.
Η εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο ̟αρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή
µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη
τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
Η ανωτέρω Εγγυητική Ε̟ιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο̟ραξία / σύµ̟ραξη, εάν ε̟ιλέξει
την κατάθεση εγγυητικής ε̟ιστολής αυτή ̟ρέ̟ει να εκδοθεί υ̟έρ όλων των µελών
της κοινο̟ραξίας / σύµ̟ραξης και όχι υ̟έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά.
Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και ̟αραµένει σε ισχύ και ενέργεια,
για τέσσερις (4) ε̟ι̟λέον µήνες του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης ώστε να έχουν
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ολοκληρωθεί ικανο̟οιητικά όλες οι α̟αιτήσεις της Σύµβασης και να ε̟ιστραφεί
στο Ανάδοχο.
H ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ζητήσει την κατά̟τωση του ̟οσού της Εγγυητικής
Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης σε ̟ερί̟τωση υ̟έρβασης του χρόνου ̟αράδοσης εκ
µέρους του Αναδόχου.
Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά
την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της
ΣΤΑΣΥ για ο̟οιαδή̟οτε υ̟αίτια ή ανυ̟αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης
και δεν έχει υ̟άρξει λόγος για κατά̟τωσή της ολική ή µερική.
7.3

Η ̟αρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υ̟ογραφή της. Η διάρκεια της
̟αρούσας σύµβασης λύεται αυτοδικαίως µε την οριστική ̟αραλαβή των υ̟ό
̟ροµήθεια υλικών σύµφωνα µε το άρθρο 8.2.

8.

Χρόνος και τρό̟ος ̟αράδοσης – Κυρώσεις για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση

8.1

Οι ̟αραδόσεις θα γίνονται τµηµατικά σε µηνιαία βάση, κατό̟ιν συνεννόησης µε
την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., στα
κατά τό̟ους σηµεία της ΣΤΑΣΥ τα ο̟οία θα
γνωστο̟οιηθούν στον Ανάδοχο και θα ̟ρέ̟ει να έχουν ολοκληρωθεί εντός
τριών(3) µηνών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σχετικής Σύµβασης.
Η ̟αραλαβή των υλικών γίνεται α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, µετά
α̟ό ̟οιοτικό και ̟οσοτικό έλεγχο, στον ο̟οίο µ̟ορεί να ̟αραστεί και ο
̟ροµηθευτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 206 - 208 ε̟ του νόµου
4412/16.
Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει τα υλικά µέσα στα χρονικά όρια και µε
τον τρό̟ο ̟ου ορίζει η σύµβαση (άρθρο 202).
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης, χωρίς να υ̟οβληθεί εγκαίρως αίτηµα
̟αράτασης ή εάν λήξει ο ̟αραταθείς αµοιβαίως συµφωνηθείς χρόνος, χωρίς να
̟αραδοθούν τα υλικά, ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στο άρθρο 203.

8.2

8.3
8.4

9.

Τρό̟ος Πληρωµής

Μετά την κάθε τµηµατική ̟οιοτική και ̟οσοτική ̟αραλαβή των ̟αραδοθέντων υλικών
α̟ό την οριζόµενη α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, ο Ανάδοχος θα
υ̟οβάλλει Αίτηση Πληρωµής συνοδευόµενη α̟ό:
•

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής υ̟ογεγραµµένο α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή

•

Α̟οδεικτικό ̟αράδοσης των υλικών

•

Τιµολόγιο εις τρι̟λούν

•

Πιστο̟οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας

•

Πιστο̟οιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
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Ο Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει ε̟ίσης ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό α̟αιτείται α̟ό
την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
∆ιευκρινίζεται ότι:
1. Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για όλες τις εισφορές,
οφειλές, τέλη και άλλες ̟ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής
Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε̟αγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό̟ως τα
ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλ̟.
2. Το Συµβατικό Τίµηµα δεν ̟εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α̟ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την
̟ληρωµή κάθε Τιµολογίου.
3. Ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% άρθρο 375 ̟αρ. 7 του Ν. 4412/2016, η ο̟οία
υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας, ̟ρο ΦΠΑ, υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ε̟ίσης, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του
άρθρου 350 Ν. 4412/2016 και θα ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή του αναδόχου.
Η ̟ληρωµή θα γίνει µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες µετά α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης
του τιµολογίου, η ο̟οία θα είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έγκρισης του
̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟αραλαβής και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν υ̟οβληθεί τα
ως άνω δικαιολογητικά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει
̟έραν των ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ̟ληρωµή θα γίνεται
ενενήντα (90) ηµέρες µετά την ̟αραλαβή του.
Το τιµολόγιο θα ̟ροσκοµισθεί στην Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και θα έχει
τα ̟αρακάτω στοιχεία:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Αθηνάς 67, 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099939745, ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ̟ορείτε να ε̟ικοινωνείτε
µε το Λογιστήριο.
10.

Ματαίωση ∆ιαγωνισµού

1. Ο αναθέτων φορέας µε εδικά αιτιολογηµένη α̟όφασή του, µετά α̟ό γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία α̟έβη άγονη είτε λόγω µη υ̟οβολής ̟ροσφοράς είτε λόγω
α̟όρριψης όλων των ̟ροσφορών ή αιτήσεων ή α̟οκλεισµού όλων των ̟ροσφερόντων
ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος βιβλίου ΙΙ ν.4412/2016 και τα
έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην ̟ερί̟τωση του τελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 5 του άρθρου 316.
Τ∆-077/18

(Ι)-9/2

ΑΔΑ: 63ΡΝΟΡΛΟ-ΖΤ8

18PROC004075431 2018-11-27

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µ̟ορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη
α̟όφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) λόγω ̟αράτυ̟ης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές ̟αράµετροι ̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν
ενδιαφέρει ̟λέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υ̟ό
ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η ̟ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη,
ε) στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 97,
στ) για τους αναθέτοντες φορείς ̟ου είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους
δηµοσίου συµφέροντος.
3. Αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να
α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
̟αράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας ̟ου αναφέρονται στις
̟αραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε
τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον ε̟ιτρέ̟εται η κατάθεση τέτοιων
̟ροσφορών.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, ε̟ίσης, το δικαίωµα, µετά α̟ό γνώµη του αρµοδίου
οργάνου, να α̟οφασίσει, ̟αράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας
σύναψης και την ε̟ανάληψη ο̟οιασδή̟οτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τρο̟ο̟οίηση ή µη των όρων της ή να ̟ροσφύγει στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης,
εφόσον στην τελευταία αυτή ̟ερί̟τωση ̟ληρούνται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις των
άρθρων 266 και 269.
6. Ειδικά για την ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αραγράφου 2 για την µαταίωση α̟αιτείται ειδική
αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου.
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Γεώργιος Σ̟. Θωµό̟ουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ– Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-077/18

«Προµήθεια Υ̟οδηµάτων Ασφαλείας Τεχνικού Προσω̟ικού
.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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1.
ΓΕΝΙΚΑ
Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α̟οκλειόµενης της εξάρτησης µε
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο του τιµήµατος α̟ό την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα
νοµίσµατα.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές,
̟ροσθήκες κλ̟.) ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. Οικονοµική ̟ροσφορά ̟ου είναι
αόριστη ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τεται ως µη α̟οδεκτή, µετά α̟ό γνωµοδότηση
της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Εξάλλου, διατύ̟ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ̟ροσφορά
ή ε̟ιφυλάξεις έ̟’ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των όρων του
διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α̟όρριψη της οικονοµικής ̟ροσφοράς
του διαγωνιζοµένου. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης αριθµητικών λαθών στην
Οικονοµική Προσφορά, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στη διόρθωση
των αριθµητικών ̟ράξεων και χρησιµο̟οιεί για την κατάταξη των
̟ροσφορών, την διορθωµένη ̟λέον ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου.
Η Οικονοµική Προσφορά υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
διαγωνιζοµένου, ο ο̟οίος ε̟ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής.
Μονογραφές ̟ου τυχόν λεί̟ουν, θα µ̟ουν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του
∆ιαγωνισµού και η ̟ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ̟ου θα
υ̟οβληθεί ανυ̟όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ̟ερί̟τωση σύµ̟ραξης
Εταιρειών η ̟ροσφορά υ̟ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α̟ό τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους όλων των Εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στη σύµ̟ραξη.
∆ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι διαγωνιζόµενοι, ̟ρέ̟ει να συντάξουν την ̟ροσφορά τους µε
τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο βάσει του συνηµµένου Τιµολογίου Προσφοράς.
Στην οικονοµική τους ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίζουν τις νόµιµες υ̟έρ
∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις, την κράτηση ύψους 0,06% του Ν. 4013/2011,
ό̟ως αυτός τρο̟ο̟οιήθηκε (άρθρο 375 ̟αράγραφος 7, του Ν. 4412/16) η
ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας, ̟ρο ΦΠΑ, υ̟έρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η ο̟οία θα ̟αρακρατηθεί α̟ό
την ̟ληρωµή του Αναδόχου καθώς και την κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο
3 του άρθρου 350 Ν. 4412/2016 ̟ου θα ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή του
αναδόχου.
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου θα δοθούν α̟ό τους
διαγωνιζοµένους, α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωσή τους για την ̟λήρη,
ε̟ιτυχή και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση όλων των ζητούµενων της Σύµβασης. Καθ’
όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα ̟αραµείνουν
σταθερές και δεν υ̟όκεινται σε αναθεώρηση ή ε̟ικαιρο̟οίηση για
ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, δεν θα
γίνονται α̟οδεκτές.
Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
ε̟ί των εκάστοτε ̟ληρωτέων ̟οσών.
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2.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προµήθεια Υ̟οδηµάτων Ασφαλείας Προσω̟ικού Λειτουργίας .

Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ
*

Περιγραφή Είδους

Ποσό
τητα
ΖΕΥΓΗ

Τιµή
Μονάδος
(€)

Καθαρή
Αξία (€)

ΦΠΑ

Τελική Αξία
(€)

Ενδεικτ.
Προϋ
̟ολο
γισµός

1

ΒΛΕΠΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ
(S3)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΌ
∆ΕΗ ΓΙΑ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ 1KV
(αιτ:166287)Α

66

3.432,00
€

2

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΕΓΑΝΑ
Lemaitre
(S3)
FALCON FLEX
S3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΌ
CI SRC
∆ΕΗ ΓΙΑ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ 1KV
(αιτ:166287)Β

86

4.472,00
€

60

3.900,00
€

169

8.989.60
€

94

4.888,00
€

45

2475,00€

3

4

5

6

ΒΛΕΠΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ

ΒΛΕΠΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ

ΒΛΕΠΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ

ΒΛΕΠΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ

Τ∆-077/18

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΣΤΕΓΑΝΑ (S3)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΑΠΌ ∆ΕΗ ΓΙΑ
ΑΝΤΟΧΗ 20 KV
(αιτ:181621)
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ
(S3)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΌ
∆ΕΗ ΓΙΑ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ 1KV
(αιτ:424411)& (424612)
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ
(S3)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΌ
∆ΕΗ ΓΙΑ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ 1KV
(αιτ:110138)
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ
(S3)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΌ
∆ΕΗ ΓΙΑ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ 1KV
(αιτ:142252)& (142257)
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7

8

9

10

ΒΛΕΠΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ
(S3)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΌ
∆ΕΗ ΓΙΑ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ 1KV
(αιτ:105867)
ΒΛΕΠΕ
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ
ΙΙΙ
(S3)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΌ
ΠΡΟ∆ΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ
∆ΕΗ ΓΙΑ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ 1KV
(αιτ:204739)
ΒΛΕΠΕ
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ
ΙΙΙ
(S3)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΑΠΌ
ΠΡΟ∆ΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ
∆ΕΗ ΓΙΑ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ 1KV
(αιτ:410151)
ΒΛΕΠΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑ
ΓΡΑΦΕΣ

∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚA
OVERBOOTS
(αιτ:166294)

140

7.630,00
€

100

5.000,00
€

42

2.520,00
€

17

1.258,00
€

Συνολική Αξία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: * Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΕΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ .
ΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΘΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΟΠΟΥ
Ε∆ΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Συνολικό Συµβατικό Τίµηµα € µε ΦΠΑ=…………………………………..
Χρόνος Παράδοσης= ....................................................................
Το Συνολικό Συµβατικό Τίµηµα αναφέρεται στο σύνολο της Σύµβασης και
̟εριλαµβάνει όλα τα έξοδα για την ̟αράδοση των υλικών στα Αµαξοστάσια της
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
(*) Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (̟ερί̟τωση
κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθενται οι υ̟ογραφές των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων όλων των εταιρειών ̟ου συµµετέχουν
στην κοινο̟ραξία/ σύµ̟ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ̟ραττουσών εταιρειών).

--------------//------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-077/18

«Προµήθεια Υ̟οδηµάτων Ασφαλείας Τεχνικού Προσω̟ικού .»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
∆/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ …………………………………………
ΠΡΟΣ
Page | 1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αθηνάς 67
ΤΚ 10552
Αθήνα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………ΠΟΣΟ (€)………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή
ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα ̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ̟οσού των ευρώ …………………………….. υ̟έρ του:
(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων
α) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συµ̟ληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινο̟ραξίας) ατοµικά και για κάθε µία
α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως µελών της ένωσης ή κοινο̟ραξίας,
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, για την ̟ροµήθεια αναλώσιµων ειδών
για την λειτουργία του αυτόµατου συστήµατος συλλογής κοµίστρου, σύµφωνα µε την
Τ∆-077/18 ∆ιακήρυξη της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ.
Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία α̟ό µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της α̟αίτησης σας µέσα σε 5 ηµέρες α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή
σας.
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την ε̟ιστροφή της, βάσει του άρθρου 7.2 του τεύχους
διακήρυξης.
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο
εκάστοτε ισχύον ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
̟ου έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
Τ∆-077/18

(ΙI)-1/2
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟ
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΣ.
ΑΡ.ΑΙΤ.166287
Α
Υ̟οδήµατα Ασφαλείας Ηλεκτρολόγου
Κωδικός Α̟οθήκης ΤΡΑΜ: GE.0004.0013
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Β - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I µε χαρακτηριστικά – ̟ροδιαγραφές
- α̟αιτήσεις:
Ηλεκτρικά µονωµένα Ι class 0
CE
"Ηλεκτρικά Μονωµένα I class 0 και Πιστο̟οιηµένα α̟ό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ)
για διηλεκτρική αντοχή σε τάση εργασίας 1kV (working voltage)
βάσει του ̟ροτύ̟ου EN 50321:2013".
SRC
EN ISO 20345:2011, S3 (ό̟ου συµ̟εριλαµβάνονται A, E, WRU, P, FO, σόλα
µε καρφιά)
CI
HI
Το κυρίως τµήµα του υ̟οδήµατος να είναι κατασκευασµένο α̟ό δέρµα
Με συνθετικό ̟ολυµερές για ̟ροστασία δακτύλων (όχι µεταλλικό)
Μη µεταλλικά τρουκς στα κορδόνια
Να φέρουν στη σόλα µη µεταλλικό ένθετο για ̟ροστασία α̟ό τη διάτρηση
Ολόκληρο το υ̟όδηµα να µην έχει µεταλλικά µέρη
Το εσωτερικό ̟έλµα ̟ου έρχεται σε ε̟αφή µε το ̟όδι να είναι ανατοµικό,
αντιβακτηριακό, αεριζόµενο, α̟οσ̟ώµενο και να εφαρµόζει σε
ολόκληρο το ̟έλµα
Φοντί:
Να είναι α̟ό δέρµα ώστε να αντα̟εξέρχεται στη δοκιµή
αδιαβροχίας
Γλώσσα: Να είναι µονοκόµµατη και ραµµένη στα ̟λαϊνά του κυρίου
σώµατος του αρβύλου και να είναι κατασκευασµένη α̟ό δέρµα ώστε να
είναι υδροα̟ωθητικό
Βάρος ζεύγους µικρότερο ή ίσο µε 1.400gr για µέγεθος 42.
Πρέ̟ει να φέρουν, µεταξύ άλλων, τη σήµανση CE, την ονοµασία του
κατασκευαστή, το έτος κατασκευής, το µέγεθος, τους κωδικούς των ̟ροτύ̟ων
̟ου ικανο̟οιούν και τα αντίστοιχα σύµβολα – εικονοσύµβολα ̟ροστασίας
ανάλογα µε τις α̟αιτήσεις των ̟ροδιαγραφών του διαγωνισµού.
Πρέ̟ει να συνοδεύονται:
α̟ό ενηµερωτικό σηµείωµα στην Ελληνική Γλώσσα για τις ̟ροδιαγραφές
τους και τις δοκιµές, καθώς και για τον τρό̟ο χρήσης, α̟οθήκευσης και
συντήρησης, ̟ροκειµένου να διασφαλίζεται η διατήρηση των ιδιοτήτων
και χαρακτηριστικών τους (technical datasheet και instructions for use).
α̟ό το ̟ιστο̟οιητικό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή 1KV.
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ΑΡ.ΑΙΤ.166287
Β
Lemaitre FALCON FLEX S3 CI SRC

ΑΡ.ΑΙΤ.181621
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Μ̟οτάκια.
Σόλα: Α̟ορρόφηση κραδασµών στην ̟εριοχή της φτέρνας. Να έχει σηµείο
κάµψης για εργασίες κατά τις ο̟οίες ο χρήστης είναι στα γόνατα.
Αντιστατική ̟ολυουρεθάνη δι̟λής ̟υκνότητας και λάστικο (PU/Rubber),
ανθεκτική στην υδρόλυση κατά ISO 5423: 92, στους υδρογονάνθρακες και
στην τριβή. Ανθεκτική στους κραδασµούς και αντιολισθητική -anti-shock +
anti-slipping SRC.
Antislipping SRC: ∆είκτης αντοχής ολίσθησης - SRC = SRA (δά̟εδο α̟ό
̟λακάκι - νερό και α̟ορρυ̟αντικό) + SRB (δά̟εδο α̟ό χάλυβα - γλυκερίνη).
Μεσαία σόλα α̟ό ̟ολυουρεθάνη, εξωτερική σόλα α̟ό λάστιχο / καουτσούκ.
Το κάτω µέρος του ̟α̟ουτσιού, να έχει ηλεκτρική αντίσταση ενάντια σε τάση
µέχρι 1.000V - M Ω > 1.000
Ηλεκτρική αντίσταση:
Πιστο̟οίηση α̟ό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή 20 KV
Α̟αίτηση Ηλεκτρικής ροής µικρότερη α̟ό 1,0 mA.
Κατηγορία SB FO E P CI HI WRU HRO
FO-σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
E-α̟ορρόφηση ενέργειας.
P-Προστάσια α̟ό την διάτρηση στην σόλα
CI-Αντοχή στο κρύο.
HI- Σόλα ανθεκτική στην θερµότητα.
WRU- Άνω τµήµα ανθεκτικό στο νερό.
HRO- Ανθετική σόλα στην θερµότητα σε ε̟αφή.
Πιστο̟οίηση:CE EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WRU HRO SRC
Βάρος: ελαφρύτερο α̟ό 700 γραµµάρια (Νο 42) (ανά υ̟όδηµα)
Να φέρει ανακλαστικές λε̟τοµέρειες.
Εσωτερική ε̟ένδυση ανθεκτική στην τριβή και την εφίδρωση (δια̟νοή).
Μαλακή γλώσσα µε ε̟ένδυση.
Καµία χρήση σιδήρου / µετάλλων στις ̟εριοχές ̟ροστασίας.
Προστασία στο άνω τµήµα: Κάλυµµα των δακτύλων αντοχής 200J α̟ό
̟ολυµερές συνθετικό, µη-θερµικό υλικό σύµφωνα µε EN 12568.
Προστασία στο κάτω τµήµα: Να φέρει ενδιάµεση µονωτική σόλα, ελαστική,
µη θερµική, αντιιδρωτική α̟ό ύφασµα ανθεκτικό στην διάτρηση µε αντοχή
κατά EN 12568 και αντοχή στην κάµψη.
Αντιστατική: Να εµ̟οδίζει την δίοδο στατικού ηλεκτρισµού α̟ό 0,1 ΜΩ έως
1000ΜΩ.
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Εσωτερικός Πάτος: Α̟οσ̟ώµενος, α̟ορροφητικός, µε αντιστατικές ιδιότητες
και δια̟νοή.
ΑΡ.ΑΙΤ.424411
Υ̟οδήµατα Ασφαλείας Ηλεκτρολόγου
Κωδικός Α̟οθήκης ΤΡΑΜ: GE.0004.0013
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Β - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I µε χαρακτηριστικά – ̟ροδιαγραφές
- α̟αιτήσεις:
Ηλεκτρικά µονωµένα Ι class 0
CE
"Ηλεκτρικά Μονωµένα I class 0 και Πιστο̟οιηµένα α̟ό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ)
για διηλεκτρική αντοχή σε τάση εργασίας 1kV (working voltage)
βάσει του ̟ροτύ̟ου EN 50321:2013".
SRC
EN ISO 20345:2011, S3 (ό̟ου συµ̟εριλαµβάνονται A, E, WRU, P, FO, σόλα
µε καρφιά)
CI
HI
Το κυρίως τµήµα του υ̟οδήµατος να είναι κατασκευασµένο α̟ό δέρµα
Με συνθετικό ̟ολυµερές για ̟ροστασία δακτύλων (όχι µεταλλικό)
Μη µεταλλικά τρουκς στα κορδόνια
Να φέρουν στη σόλα µη µεταλλικό ένθετο για ̟ροστασία α̟ό τη διάτρηση
Ολόκληρο το υ̟όδηµα να µην έχει µεταλλικά µέρη
Το εσωτερικό ̟έλµα ̟ου έρχεται σε ε̟αφή µε το ̟όδι να είναι ανατοµικό,
αντιβακτηριακό, αεριζόµενο, α̟οσ̟ώµενο και να εφαρµόζει σε
ολόκληρο το ̟έλµα
Φοντί:
Να είναι α̟ό δέρµα ώστε να αντα̟εξέρχεται στη δοκιµή
αδιαβροχίας
Γλώσσα: Να είναι µονοκόµµατη και ραµµένη στα ̟λαϊνά του κυρίου
σώµατος του αρβύλου και να είναι κατασκευασµένη α̟ό δέρµα ώστε να
είναι υδροα̟ωθητικό
Βάρος ζεύγους µικρότερο ή ίσο µε 1.400gr για µέγεθος 42.
Πρέ̟ει να φέρουν, µεταξύ άλλων, τη σήµανση CE, την ονοµασία του
κατασκευαστή, το έτος κατασκευής, το µέγεθος, τους κωδικούς των ̟ροτύ̟ων
̟ου ικανο̟οιούν και τα αντίστοιχα σύµβολα – εικονοσύµβολα ̟ροστασίας
ανάλογα µε τις α̟αιτήσεις των ̟ροδιαγραφών του διαγωνισµού.
Πρέ̟ει να συνοδεύονται:
α̟ό ενηµερωτικό σηµείωµα στην Ελληνική Γλώσσα για τις ̟ροδιαγραφές
τους και τις δοκιµές, καθώς και για τον τρό̟ο χρήσης, α̟οθήκευσης και
συντήρησης, ̟ροκειµένου να διασφαλίζεται η διατήρηση των ιδιοτήτων
και χαρακτηριστικών τους (technical datasheet και instructions for use).
α̟ό το ̟ιστο̟οιητικό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή 1KV.
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ΑΡ.ΑΙΤ.110138
Υ̟οδήµατα Ασφαλείας Ηλεκτρολόγου
Κωδικός Α̟οθήκης ΤΡΑΜ: GE.0004.0013
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Β - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I µε χαρακτηριστικά – ̟ροδιαγραφές
- α̟αιτήσεις:
Ηλεκτρικά µονωµένα Ι class 0
CE
"Ηλεκτρικά Μονωµένα I class 0 και Πιστο̟οιηµένα α̟ό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ)
για διηλεκτρική αντοχή σε τάση εργασίας 1kV (working voltage)
βάσει του ̟ροτύ̟ου EN 50321:2013".
SRC
EN ISO 20345:2011, S3 (ό̟ου συµ̟εριλαµβάνονται A, E, WRU, P, FO, σόλα
µε καρφιά)
CI
HI
Το κυρίως τµήµα του υ̟οδήµατος να είναι κατασκευασµένο α̟ό δέρµα
Με συνθετικό ̟ολυµερές για ̟ροστασία δακτύλων (όχι µεταλλικό)
Μη µεταλλικά τρουκς στα κορδόνια
Να φέρουν στη σόλα µη µεταλλικό ένθετο για ̟ροστασία α̟ό τη διάτρηση
Ολόκληρο το υ̟όδηµα να µην έχει µεταλλικά µέρη
Το εσωτερικό ̟έλµα ̟ου έρχεται σε ε̟αφή µε το ̟όδι να είναι ανατοµικό,
αντιβακτηριακό, αεριζόµενο, α̟οσ̟ώµενο και να εφαρµόζει σε
ολόκληρο το ̟έλµα
Φοντί:
Να είναι α̟ό δέρµα ώστε να αντα̟εξέρχεται στη δοκιµή
αδιαβροχίας
Γλώσσα: Να είναι µονοκόµµατη και ραµµένη στα ̟λαϊνά του κυρίου
σώµατος του αρβύλου και να είναι κατασκευασµένη α̟ό δέρµα ώστε να
είναι υδροα̟ωθητικό
Βάρος ζεύγους µικρότερο ή ίσο µε 1.400gr για µέγεθος 42.
Πρέ̟ει να φέρουν, µεταξύ άλλων, τη σήµανση CE, την ονοµασία του
κατασκευαστή, το έτος κατασκευής, το µέγεθος, τους κωδικούς των ̟ροτύ̟ων
̟ου ικανο̟οιούν και τα αντίστοιχα σύµβολα – εικονοσύµβολα ̟ροστασίας
ανάλογα µε τις α̟αιτήσεις των ̟ροδιαγραφών του διαγωνισµού.
Πρέ̟ει να συνοδεύονται:
α̟ό ενηµερωτικό σηµείωµα στην Ελληνική Γλώσσα για τις ̟ροδιαγραφές
τους και τις δοκιµές, καθώς και για τον τρό̟ο χρήσης, α̟οθήκευσης και
συντήρησης, ̟ροκειµένου να διασφαλίζεται η διατήρηση των ιδιοτήτων
και χαρακτηριστικών τους (technical datasheet και instructions for use).
α̟ό το ̟ιστο̟οιητικό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή 1KV.
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 142252 & 142257
1.1.1 Υ̟οδήµατα Ασφαλείας ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ γραµµής 1
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Β - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I µε χαρακτηριστικά – ̟ροδιαγραφές
- α̟αιτήσεις:
Ηλεκτρικά µονωµένα Ι class 0
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CE
Πιστο̟οιηµένα α̟ό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή 1KV,
EN 50321:2013
SRC
EN ISO 20345:2011, S3 (ό̟ου συµ̟εριλαµβάνονται A, E, WRU, P, FO, σόλα
µε καρφιά)
CI
HI
Το κυρίως τµήµα του υ̟οδήµατος να είναι κατασκευασµένο α̟ό δέρµα
Με συνθετικό ̟ολυµερές για ̟ροστασία δακτύλων (όχι µεταλλικό)
Μη µεταλλικά τρουκς στα κορδόνια
Να φέρουν στη σόλα µη µεταλλικό ένθετο για ̟ροστασία α̟ό τη διάτρηση
Ολόκληρο το υ̟όδηµα να µην έχει µεταλλικά µέρη
Το εσωτερικό ̟έλµα ̟ου έρχεται σε ε̟αφή µε το ̟όδι να είναι ανατοµικό,
αντιβακτηριακό, αεριζόµενο, α̟οσ̟ώµενο και να εφαρµόζει σε
ολόκληρο το ̟έλµα
Φοντί:
Να είναι α̟ό δέρµα ώστε να αντα̟εξέρχεται στη δοκιµή
αδιαβροχίας
Γλώσσα: Να είναι µονοκόµµατη και ραµµένη στα ̟λαϊνά του κυρίου
σώµατος του αρβύλου και να είναι κατασκευασµένη α̟ό δέρµα ώστε να
είναι υδροα̟ωθητικό
Βάρος ζεύγους µικρότερο ή ίσο µε 1.400gr για µέγεθος 42.
Πρέ̟ει να φέρουν, µεταξύ άλλων, τη σήµανση CE, την ονοµασία του
κατασκευαστή, το έτος κατασκευής, το µέγεθος, τους κωδικούς των ̟ροτύ̟ων
̟ου ικανο̟οιούν και τα αντίστοιχα σύµβολα – εικονοσύµβολα ̟ροστασίας
ανάλογα µε τις α̟αιτήσεις των ̟ροδιαγραφών του διαγωνισµού.
Πρέ̟ει να συνοδεύονται:
α̟ό ενηµερωτικό σηµείωµα στην Ελληνική Γλώσσα για τις ̟ροδιαγραφές
τους και τις δοκιµές, καθώς και για τον τρό̟ο χρήσης, α̟οθήκευσης και
συντήρησης, ̟ροκειµένου να διασφαλίζεται η διατήρηση των ιδιοτήτων
και χαρακτηριστικών τους (technical datasheet και instructions for use).
α̟ό το ̟ιστο̟οιητικό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή 1KV.
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 105867
1.1.2 Άρβυλα ασφαλείας Ηλεκτρολόγου
Κωδικός Α̟οθήκης ΤΡΑΜ: GE.0004.0013
Πεδίο Χρήσης: Για τους Ηλεκτρολόγους
(ΜΠΟΤΑΚΙΑ - ΤΥΠΟΥ Β - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I) µε ̟ροδιαγραφές-α̟αιτήσεις:
Ηλεκτρικά µονωµένα (classΙ κατά ENISO20345), ̟ιστο̟οιηµένα α̟ό ∆ΕΗ
(Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή 14KV, EN 50321:2013, CSA Z195 P.4.4
ή/και ASTM 2413-05 ή/και ASTM F2413-11
EN ISO 20345, S3 (ό̟ου συµ̟εριλαµβάνονται A, E, WRU, P, FO),
Το κυρίως τµήµα του υ̟οδήµατος να είναι κατασκευασµένο α̟ό δέρµα
Η εσωτερική ε̟ένδυση να είναι α̟ό δέρµα ή εναλλακτικά α̟ό ύφασµα
µε συνθετικό ̟ολυµερές για ̟ροστασία δακτύλων (όχι µεταλλικό),
Να φέρουν στη σόλα µη µεταλλικό ένθετο για ̟ροστασία α̟ό τη διάτρηση
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Ολόκληρο το υ̟όδηµα να µην έχει µεταλλικά µέρη
Βάρος ζεύγους µικρότερο ή ίσο µε 700gr (για µέγεθος 42),
Μη µεταλλικά τρουκς στα κορδόνια,
Το εσωτερικό ̟έλµα ̟ου έρχεται σε ε̟αφή µε το ̟όδι να είναι ανατοµικό,
αντιβακτηριακό, αεριζόµενο, αντιµυκητιακό, α̟οσ̟ώµενο και να
εφαρµόζει σε ολόκληρο το ̟έλµα.
Χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές - Α̟αιτήσεις (υ̟οχρεωτικά):
Εξωτερική Σόλα
SRC=αντίσταση στην ολίσθηση ε̟ι̟έδου(SRC=SRA+SRB)
SRA=Μέτρηση αντιολισθητικότητας σε κεραµική ε̟ιφάνεια µε
α̟ορρυ̟αντικό
SRB=Μέτρηση αντιολισθητικότητας σε ατσάλινη ε̟ιφάνεια µε
γλυκερίνη
CI – Μόνωση ψύχους στη σόλα
HI – Θερµική µόνωση της σόλας
Φοντί
Να είναι α̟ό δέρµα ώστε να αντα̟εξέρχεται στη δοκιµή αδιαβροχίας
Γλώσσα
Να είναι µονοκόµµατη και ραµµένη στα ̟λαϊνά του κυρίου σώµατος του
άρβυλου και κατασκευασµένη α̟ό δέρµα για να είναι υδροα̟ωθητικό
Α̟αιτήσεις σχετικά µε ολόκληρο το υ̟όδηµα
P – Προστασία α̟ό διάτρηση στην σόλα (υ̟όδηµα µε αντι-διατρητικό
ένθεµα)
E – Α̟ορρόφηση µηχανικής ενέργειας στην φτέρνα (τακούνι)
I – Ηλεκτρικά µονωµένο υ̟όδηµα
Α̟αιτήσεις σχετικές µε το άνω µέρος
WRU – Αντίσταση στην υδατο̟ερατότητα και α̟ορρόφηση υδρατµών
Α̟αιτήσεις σχετικές µε το εξωτερικό µέρος της σόλας
HRO – Αντίσταση σε θερµή ε̟ιφάνεια
Πρέ̟ει να συνοδεύονται:
α̟ό ενηµερωτικό σηµείωµα στην Ελληνική Γλώσσα για τις ̟ροδιαγραφές
τους και τις δοκιµές, καθώς και για τον τρό̟ο χρήσης, α̟οθήκευσης
και συντήρησης, ̟ροκειµένου να διασφαλίζεται η διατήρηση των
ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους (technicaldatasheet και
instructionsforuse).
α̟ό το ̟ιστο̟οιητικό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή 14KV.
Πρέ̟ει να φέρουν:
σήµανση CE,
τα σύµβολα SB+P+E+WRU+HRO+SRC+Ι

κωδικούς των ̟ροτύ̟ων ̟ου ικανο̟οιούν και τα αντίστοιχα
σύµβολα – εικονοσύµβολα ̟ροστασίας.
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Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να φέρουν το µέγεθος, το σήµα του κατασκευαστή και του
̟ροϊόντος και το έτος κατασκευής.

ΑΡ.ΑΙΤ.204739
2.7.2 Άρβυλα ασφαλείας Ηλεκτρολόγου
Κωδικός Α̟οθήκης ΤΡΑΜ: GE.0004.0013
Πεδίο Χρήσης: Για τους Ηλεκτρολόγους
(ΜΠΟΤΑΚΙΑ - ΤΥΠΟΥ Β - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I) µε ̟ροδιαγραφές-α̟αιτήσεις:
Ηλεκτρικά µονωµένα (classΙ κατά ENISO20345), ̟ιστο̟οιηµένα α̟ό ∆ΕΗ
(Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή
14KV, EN 50321:2013, CSA Z195 P.4.4 ή/και ASTM 2413-05 ή/και ASTM
F2413-11
EN ISO 20345, S3 (ό̟ου συµ̟εριλαµβάνονται A, E, WRU, P, FO),
Το κυρίως τµήµα του υ̟οδήµατος να είναι κατασκευασµένο α̟ό δέρµα
Η εσωτερική ε̟ένδυση να είναι α̟ό δέρµα ή εναλλακτικά α̟ό ύφασµα
µε συνθετικό ̟ολυµερές για ̟ροστασία δακτύλων (όχι µεταλλικό),
Να φέρουν στη σόλα µη µεταλλικό ένθετο για ̟ροστασία α̟ό τη διάτρηση
Ολόκληρο το υ̟όδηµα να µην έχει µεταλλικά µέρη
Βάρος ζεύγους µικρότερο ή ίσο µε 700gr (για µέγεθος 42),
Μη µεταλλικά τρουκς στα κορδόνια,
Το εσωτερικό ̟έλµα ̟ου έρχεται σε ε̟αφή µε το ̟όδι να είναι ανατοµικό,
αντιβακτηριακό, αεριζόµενο,
αντιµυκητιακό, α̟οσ̟ώµενο και να εφαρµόζει σε ολόκληρο το ̟έλµα.
Χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές - Α̟αιτήσεις (υ̟οχρεωτικά):
Εξωτερική Σόλα
SRC=αντίσταση στην ολίσθηση ε̟ι̟έδου(SRC=SRA+SRB)
SRA=Μέτρηση αντιολισθητικότητας σε κεραµική ε̟ιφάνεια µε α̟ορρυ̟αντικό
SRB=Μέτρηση αντιολισθητικότητας σε ατσάλινη ε̟ιφάνεια µε γλυκερίνη
CI – Μόνωση ψύχους στη σόλα
HI – Θερµική µόνωση της σόλας
Φοντί
Να είναι α̟ό δέρµα ώστε να αντα̟εξέρχεται στη δοκιµή αδιαβροχίας
Γλώσσα
Να είναι µονοκόµµατη και ραµµένη στα ̟λαϊνά του κυρίου σώµατος του
άρβυλου και κατασκευασµένη α̟ό
δέρµα για να είναι υδροα̟ωθητικό
Α̟αιτήσεις σχετικά µε ολόκληρο το υ̟όδηµα
P – Προστασία α̟ό διάτρηση στην σόλα (υ̟όδηµα µε αντι-διατρητικό
ένθεµα)
E – Α̟ορρόφηση µηχανικής ενέργειας στην φτέρνα (τακούνι)
I – Ηλεκτρικά µονωµένο υ̟όδηµα
Α̟αιτήσεις σχετικές µε το άνω µέρος
WRU – Αντίσταση στην υδατο̟ερατότητα και α̟ορρόφηση υδρατµών
Α̟αιτήσεις σχετικές µε το εξωτερικό µέρος της σόλας
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HRO – Αντίσταση σε θερµή ε̟ιφάνεια
Πρέ̟ει να συνοδεύονται:
α̟ό ενηµερωτικό σηµείωµα στην Ελληνική Γλώσσα για τις ̟ροδιαγραφές
τους και τις δοκιµές, καθώς και
για τον τρό̟ο χρήσης, α̟οθήκευσης και συντήρησης, ̟ροκειµένου να
διασφαλίζεται η διατήρηση των
ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους (technicaldatasheet και
instructionsforuse).
α̟ό το ̟ιστο̟οιητικό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή 14KV.
Πρέ̟ει να φέρουν:
σήµανση CE,
τα σύµβολα SB+P+E+WRU+HRO+SRC+Ι
κωδικούς των ̟ροτύ̟ων ̟ου ικανο̟οιούν και τα αντίστοιχα σύµβολα –
εικονοσύµβολα ̟ροστασίας.
Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να φέρουν το µέγεθος, το σήµα του κατασκευαστή και του
̟ροϊόντος και το έτος κατασκευής
ΑΡ.ΑΙΤ.410151
Υ̟οδήµατα Ασφαλείας Ηλεκτρολόγου
Κωδικός Α̟οθήκης ΤΡΑΜ: GE.0004.0013
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Β - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I µε χαρακτηριστικά – ̟ροδιαγραφές
- α̟αιτήσεις:
Ηλεκτρικά µονωµένα Ι class 0
CE
"Ηλεκτρικά Μονωµένα I class 0 και Πιστο̟οιηµένα α̟ό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ)
για διηλεκτρική αντοχή σε τάση εργασίας 1kV (working voltage)
βάσει του ̟ροτύ̟ου EN 50321:2013".
SRC
EN ISO 20345:2011, S3 (ό̟ου συµ̟εριλαµβάνονται A, E, WRU, P, FO, σόλα
µε καρφιά)
CI
HI
Το κυρίως τµήµα του υ̟οδήµατος να είναι κατασκευασµένο α̟ό δέρµα
Με συνθετικό ̟ολυµερές για ̟ροστασία δακτύλων (όχι µεταλλικό)
Μη µεταλλικά τρουκς στα κορδόνια
Να φέρουν στη σόλα µη µεταλλικό ένθετο για ̟ροστασία α̟ό τη διάτρηση
Ολόκληρο το υ̟όδηµα να µην έχει µεταλλικά µέρη
Το εσωτερικό ̟έλµα ̟ου έρχεται σε ε̟αφή µε το ̟όδι να είναι ανατοµικό,
αντιβακτηριακό, αεριζόµενο, α̟οσ̟ώµενο και να εφαρµόζει σε
ολόκληρο το ̟έλµα
Φοντί:
Να είναι α̟ό δέρµα ώστε να αντα̟εξέρχεται στη δοκιµή
αδιαβροχίας
Γλώσσα: Να είναι µονοκόµµατη και ραµµένη στα ̟λαϊνά του κυρίου
σώµατος του αρβύλου και να είναι κατασκευασµένη α̟ό δέρµα ώστε να
είναι υδροα̟ωθητικό
Βάρος ζεύγους µικρότερο ή ίσο µε 1.400gr για µέγεθος 42.
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Πρέ̟ει να φέρουν, µεταξύ άλλων, τη σήµανση CE, την ονοµασία του
κατασκευαστή, το έτος κατασκευής, το µέγεθος, τους κωδικούς των ̟ροτύ̟ων
̟ου ικανο̟οιούν και τα αντίστοιχα σύµβολα – εικονοσύµβολα ̟ροστασίας
ανάλογα µε τις α̟αιτήσεις των ̟ροδιαγραφών του διαγωνισµού.
Πρέ̟ει να συνοδεύονται:
α̟ό ενηµερωτικό σηµείωµα στην Ελληνική Γλώσσα για τις ̟ροδιαγραφές
τους και τις δοκιµές, καθώς και για τον τρό̟ο χρήσης, α̟οθήκευσης και
συντήρησης, ̟ροκειµένου να διασφαλίζεται η διατήρηση των ιδιοτήτων
και χαρακτηριστικών τους (technical datasheet και instructions for use).
α̟ό το ̟ιστο̟οιητικό ∆ΕΗ (Κ∆ΕΠ) για διηλεκτρική αντοχή 1KV.

ΑΡ.ΑΙΤ. 166294

1.1.3 ∆ιηλεκτρικά Overboots or Overshoes
Κωδικός Α̟οθήκης: Νέος Κωδικός
Πεδίο Χρήσης: Εναλλακτικά αντί των υ̟οδηµάτων ηλεκτρολόγου.
Φοριούνται ̟άνω α̟ό τα µ̟οτάκια ασφαλείας S3 και ̟αρέχουν διηλεκτρική
̟ροστασία.
Σώµα Υ̟οδήµατος
Να έχει είσοδο του ̟οδιού α̟ό το ̟ίσω µέρος για να µ̟ορεί να φορεθεί
αλλά και να βγει εύκολα και γρήγορα
Κίτρινο άξονα διηλεκτρικής ένωσης
Οµοιογενής κατασκευή
Ξεκλειδώστε τη λαβή
Συµµόρφωση µε το REACH
Σόλα
σόλα α̟ό λάστιχο
Αντοχή ολίσθησης
Ανθεκτικό σε καύσιµα και λάδι
αντοχή στην κο̟ή
Αντοχή σε ε̟αφή µε ζεστό νερό
Φροντίδα
Να ̟λένεται στο ̟λυντήριο
Να έχει διάρκεια ζωής άνω των 10 ετών
Ηλεκτρική Προστασία
Ολόκληρο το ̟α̟ούτσι: 20 kV ...........3 Λε̟τά, χωρίς βλάβη
5 kV ...........Μικρότερο των 5 mA ρεύµα διαρροής
Πιστο̟οιητικά-Certificates
Υ̟όδηµα Ασφαλείας EN ISO 20347 I E HRO SRA FO
Ηλεκτρικά µονωµένο υ̟όδηµα EN 50321 Class 0
∆ιηλεκτρικό Υ̟όδηµα ASTM F1117

