22PROC010529170 2022-05-11
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ιωάννινα: 09/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 305092

Δ. ΥΠ. Α.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: 3ο ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ

Προς: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

T.K. :
Πληροφ.: Α. ΚΥΡΚΟΣ
ΤΗΛ.: 2651048063
e-mail: kek.ioannina@oaed.gr
ΘΕΜΑ:
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια
οικοδομικών υλικών για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης «Συντηρητές Κτιρίων» στα
Κ.Κ. Ιωαννίνων και Κέρκυρας (με Αποφάσεις Δ.Σ. 763/10/27-01-2022 & 762/10/27-01-2022
αντίστοιχα) υπό την εποπτεία του ΚΕΚ Ιωαννίνων.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια οικοδομικών
υλικών σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.
 Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 4801,00 €
αναλυόμενη ανά είδος ( CPV) ως κάτωθι:
1) Οικοδομικά Υλικά, CPV: 44111000-1, τιμή μονάδας (1796,00 €), ΚΑΕ 2659
2) Οικοδομικά Υλικά, CPV: 24200000-6, τιμή μονάδας (3005,00 €), ΚΑΕ 2659
 Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την 13/05/2022 και
ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Υπηρεσίας ΚΕΚ Ιωαννίνων 3ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαν.-Αθηνών.
 Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να
σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
 Η πληρωμή θα είναι ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
3) Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής
4) Στην προσφορά επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής ΉΤΟΙ
- Πληρωμή άπαξ, κατά την ολοκλήρωση της παράδοσης υλικών /υπηρεσίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της
ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν
έγγραφης σχετικής ειδοποίησης:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, περί μη
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)
Γ) Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια
«Οικοδομικών Υλικών» για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης «Συντηρητές
Κτιρίων» στα Κ.Κ Ιωαννίνων και Κέρκυρας αντίστοιχα , υπό την εποπτεία του ΚΕΚ
Ιωαννίνων .
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Τα οικοδομικά υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Η κατασκευή τους, θα πρέπει
να έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
2.1.2. Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της ειδικότερης νομοθεσίας περί γενικής
ασφάλειας των συγκεκριμένων προϊόντων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Κωδικός
Είδους
26-000528
26-000529
26-000530
26-000531
26-000532
26-000533
26-000534
26-000535

Οικοδομικά Υλικά
ΑΜΜΟΣ ΑΠΟ ΝΤΑΜΑΡΙ (6m³*48,00€=288,00€)
ΤΣΙΜΕΝΤΟ (60τεμ*8,20=492,00€)
ΑΣΒΕΣΤΗ (200σακ.*2,05€=410,00€)
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ (200σακ.*2,05€=410,00€)
ΙΝΕΣ (20 σακ.*9,80€=196,00€)
ΑΣΤΑΡΙ (100 lt*3,06€=306,00€)
ΑΚΡΥΛΙΚΟ (300lt*4,65€=1395,00€)
ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ (200lt*6,52€=1304,00€)

2.2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Οι συσκευασίες των οικοδομικών υλικών, κατά την παραλαβή, θα πρέπει να είναι σε
άριστη κατάσταση έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η ποιότητα του υλικού και να μην
παρουσιάζουν ενδείξεις προηγούμενης χρήσης.
Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:
2.2.2. ΑΜΜΟΣ ΑΠΟ ΝΤΑΜΑΡΙ
Άμμος από νταμάρι
Η άμμος ποταμού, πρέπει να ικανοποιεί τις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις που
προδιαγράφονται στους ελληνικούς κανονισμούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να
διαθέτουν αμελητέα πλαστικότητα.

2.2.3. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Ο τύπος τσιμέντου πρέπει να ανταποκρίνεται στα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
197-1Β.
2.2.4. ΑΣΒΕΣΤΗΣ
Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο
εμπόριο, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου
μεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν
πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερές ουσίες και να αποτελείται κατά το
μεγαλύτερο μέρος από κολλοειδούς μορφή ασβέστη.

22PROC010529170 2022-05-11
2.2.5 ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ
Υλικό με κύριο αδρανές την μαρμαρόσκονη.
2.2.6. ΑΣΤΑΡΙ
Θα πρέπει να είναι διαφανές, νερού με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη
διεισδυτικότητα.
2.2.7. ΑΚΡΥΛΙΚΟ
Να προσφέρει προστασία και αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με μεγάλη
διάρκεια ζωής, να έχει υψηλή τιμή και δείκτη ανακλαστικότητας στην ακτινοβολία και υψηλό
συντελεστή εκπομπής, ώστε να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου.
2.2.8. ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ
Να είναι μεγάλης αντοχής και να διατηρεί την στιλπνότητα προσφέροντας προστασία.
Να είναι κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες, να έχει μεγάλη αντοχή
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς επίσης και μεγάλη
καλυπτικότητα.

3. Συσκευασία
1. Όλα τα οικοδομικά υλικά πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες συσκευασίες
ώστε να προστατεύονται πλήρως από τις οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες οι οποίες μπορεί
να αλλοιώσουν τη σύσταση και την αποτελεσματικότητά τους.

4. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Τα υπό προμήθεια είδη θα αποσταλούν από τον ανάδοχο στους τόπους υλοποίησης των
προγραμμάτων (Κ.Κ. Ιωαννίνων και Κέρκυρας) ευθύνης του ΚΕΚ Ιωαννίνων (σύμφωνα με τους
συνημμένους στην πρόσκληση πίνακες ειδών/Υπηρεσιών), εντός 10 ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης ,τα δε έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τυχόντα ελαττωματικά είδη επιστρέφονται στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να τα
αντικαταστήσει άμεσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
α/
α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

1 26-000528

2 26-000529

3 26-000530

4 26-000531

5 26-000532

6 26-000533

7 26-000534

8 26-000535

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΜΜΟΣ ΑΠΟ ΝΤΑΜΑΡΙ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΣΒΕΣΤΗ

ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ

ΙΝΕΣ

ΑΣΤΑΡΙ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΛΑΔΟΜΟΓΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6 m³

Κ.Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3 m³

Κ.Κ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3 m³

Κ.Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

30 τεμ.

Κ.Κ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

60 τεμ.

Κ.Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

100 σακ.

Κ.Κ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

100 σακ.

Κ.Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

100 σακ.

Κ.Κ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

100 σακ.

Κ.Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10 σακ.

Κ.Κ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

10 σακ.

Κ.Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

50 λίτρα

Κ.Κ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

50 λιτρα

Κ.Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

150 λίτρα

Κ.Κ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

150 λίτρα

Κ.Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

100 λίτρα

60 τεμ.

200 σακ.

200 σακ.

20 σακ.

100 λίτρα

300 λίτρα

200 λίτρα

100 λίτρα

