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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Τηλέφωνο
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Αθήνα

ΠΡΟΣ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ
«DOMI Vivens»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών στεγανοποίησης τμήματος της
στέγης του κτιρίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος στα
Ιλίσια, του Υ.Π.ΕΝ.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία
ανάθεσης εργασιών στεγανοποίησης στέγης, προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες
αντιμετώπισης της εισροής υδάτων, από τμήμα της στέγης του κτιρίου, στους εσωτερικούς χώρους
των γραφείων της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, στα Ιλίσια, όπως αναλύεται
κατωτέρω.
1. Προϋπολογισμός.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται μέχρι του ποσού 14.600,00€ πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικού ποσού 18.104,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Αναλυτικότερα:
Η στεγανοποίηση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατ΄ ελάχιστο εργασίες:
1. Τρίψιμο της επιφάνειας της ταράτσας με μηχανικά μέσα.
2. Τρίψιμο των περιμετρικών στηθαίων με μηχανικά μέσα.
3. Γενικές λοιπές εργασίες για την προετοιμασία της επιφάνειας προς στεγανοποίηση.
4. Απομάκρυνση των σαθρών υλικών και μπαζών που θα προκύψουν.
5. Διάνοιξη υδρορροών.
6. Στεγανοποίηση επιφάνειας ταράτσας με κατάλληλο υλικό και με εγγύηση ανάλογα με αυτό
από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη.
7. Τις αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται στο περιμετρικό στηθαίο.
8. Συνοδές εργασίες και υλικά ανάλογα με το υλικό στεγανοποίησης.
Για τα ανωτέρω η προυπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ήτοι συνολικού ποσού 17.112,00€.
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Eπιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, δεν απαιτείται άδεια
δόμησης μικρής κλίμακας, αλλά προ 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση στo πλαίσιo της κείμενης
νομοθεσίας (ν. 4030/2011& Υ.Α. 55174(ΦΕΚ 2605Β/15.10.2013) &(ν.4076/2012 άρθ. 4 παρ.3).
Το κόστος του ιδιώτη μηχανικού για την έκδοση της έγγραφης 48ωρης ενημέρωσης,
προϋπολογίζεται σε 800,00 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικού ποσού 992,00€.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πράσινο ταμείο ειδικότερα από την Δράση 2:
«Δαπάνες διαμόρφωσης των κτιρίων και των υποδομών που ανήκουν στην Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος» του Άξονα Προτεραιότητας 5: «ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, του
Χρηματοδοτικού Προγραμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2017» σύμφωνα με την
απόφαση 119.5.2/2017 (ΑΔΑ: 96ΓΤ46Ψ844-Ι1Β).
2. Κατάθεση προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς, συνοδευόμενης
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ (επί ποινή αποκλεισμού), η οποία θα
αναφέρει τον αριθμό της παρούσας πρόσκλησης, θα έχει την ένδειξη «Προσφορά για την ανάθεση
εργασιών στεγανοποίησης τμήματος στέγης του κτιρίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος στα Ιλίσια, του Υ.Π.ΕΝ.», τα στοιχεία της εταιρείας σας
(επωνυμία, αρ. τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπία κλπ) και θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο
Πρωτόκολλο του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119, στο Ισόγειο ) έως την 23-05-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12:00.
3. Περιεχόμενο Προσφοράς & χρόνος Ισχύος
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα:
α. Την οικονομική προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή όλων των δράσεων - εργασιών
(σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), όπου:






Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των
προσφορών είναι υποχρεωτική.
4. Απόρριψη προσφοράς
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας
πρόσκλησης και δεν πληροί τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος II αυτής.
 Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται
στη παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο ήτοι ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες.
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Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος των ζητούμενων των εργασιών.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

5. Ματαίωση διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης
για τους λόγους και υπό τους όρους άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
6. Δικαιολογητικά ανάθεσης (επί ποινή αποκλεισμού).
Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται (επί ποινή αποκλεισμού) πριν την ανάθεση
και μετά από την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει, εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών, τα δικαιολογητικά ανάθεσης Παραρτήματος ΙΙ τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
7. Χρόνος - Τόπος Παράδοσης.
Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.
8. Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή θα γίνει μετά από την βεβαίωση της οριστικής ποιοτικής παραλαβής των ειδών από την
αρμόδια επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής του ΥΠΕΝ και την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του
ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) επί της αξίας της
σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20%
υπέρ Ο.Γ.Α.).
 Κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ η οποία
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) επί του
καθαρού συμβατικού.
 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Ν. 4172/2013).
9. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
10. Παραλαβή - Παρακολούθηση
Την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή του έργου θα αναλάβει η καθ’ ύλη ισχύουσα αρμόδια επιτροπή
Παρακολούθησης - Παραλαβής.
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11. Πληροφορίες
Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν με τον κ. Γ. Διαμαντόπουλο τηλ. 2107489207, 2102124645.
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση www.ypeka.gr.

Συν.
Παραρτήματα Ι & ΙΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ε.Δ
Χρ.Αρχείο
Τμ.Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
Σ. Ράρρα

4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΣΤΟ
ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΡΜΑ
ΑΛΚΜΑΝΟΣ ΙΛΙΣΙΑ
Α. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ :

480,44

Τετραγωνικά
Μέτρα

ΣΤΗΘΑΙΟ :

218,7

Τετραγωνικά
Μέτρα

ΣΤΕΨΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ :

38,3

Τετραγωνικά
Μέτρα

ΥΔΡΟΡΟΕΣ :

8

Τεμάχια

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ :

20-25

Τεμάχια

Β. ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΤΑΡΑΤΣΑΣ
Προεργασία






Τρίψιμο της επιφάνειας της ταράτσας με περιστροφική μηχανή με γυαλόχαρτο. Απομάκρυνση
των σαθρών παλαιών στεγανωτικών στρώσεων. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας.
Τρίψιμο με σβουράκι των περιμετρικών στηθαίων, καθαίρεση των σαθρών σοβάδων και
αποκατάσταση με επισκευαστικό κονίαμα.
Κόψιμο των υπολειμμάτων των μεταλλικών βάσεων, καθαίρεση των τσιμεντένιων βάσεων που
προεξέχουν.
Διάνοιξη των υδρορροών και καλός καθαρισμός της επιφάνειας της ταράτσας.
Μεταφορά των μπαζών σε κάδο.

Στεγάνωση ταράτσας με ασφαλτική μεμβράνη



Η επιφάνεια επαλείφεται με ασφαλτικό βερνίκι με κατανάλωση 0,5 Kg/m2.
Επικόλληση των ασφαλτικών μεμβρανών με χρήση φλόγιστρου με φορά κάθετη στη κλίση
ξεκινώντας από τις υδρορροές. Έτσι εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη απορροή του νερού. Οι
μεμβράνες αλληλεπικαλύπτονται στα άκρα τους κατά 10 cm, θερμαίνονται με φλόγιστρο και
πιέζονται ελαφρά έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης,
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γεγονός που εξασφαλίζει την στεγανή συγκόλληση των μεμβρανών. Οι ενώσεις κατόπιν
εξομαλύνονται με τη χρήση κατάλληλης καμπύλης σπάτουλας.
Στις υδρορροές και στα κατακόρυφα στοιχεία ,που αποτελούν τα ευαίσθητα σημεία της
στεγάνωσης, γίνεται χρήση διπλής ασφαλτικής μεμβράνης.
Στα χαμηλά στηθαία η στεγάνωση θα καλύψει την στέψη του στηθαίου.
Στα ψηλά στηθαία το ασφαλτόπανο θα σηκωθεί 15-20 cm και είτε θα γίνει μηχανική στήριξη
με λάμα αλουμινίου και σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη είτε θα καθαιρεθεί ζώνη του
σοβά και θα ξανασοβατιστεί ενσωματώνοντας την απόληξη του ασφαλτοπάνου.

Χαρακτηριστικά ασφαλτικών μεμβρανών
Τύπος
Βάρος Kg/m2
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες(oC)

Ελαστομερής SBS
5ή6
- 15

Οπλισμός
Επικάλυψη

Πολυεστέρας (trevira)
Ορυκτή ψηφίδα λευκού χρώματος

Εξαεριστήρες
Τοποθέτηση εξαεριστήρων επιφανείας για την διαφυγή της εγκλωβισμένης υγρασίας . Ένας
εξαεριστήρας ανά 20-25 m2.
Θα τοποθετηθούν 23-25 εξαεριστικά.
ΣΤΗΘΑΙO






Τρίψιμο της κάθετης επιφάνειας και της στέψης του στηθαίου με σβουράκι.
Καθαίρεση των σαθρών σοβάδων .
Αποκατάσταση με έτοιμο σοβά Marmocret .
Επάλειψη της επιφάνειας με iso-primer.
Ακολουθούν δύο στρώσεις του ελαστικού στεγανωτικού isoflex λευκού χρώματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4250/2014)
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται (επί ποινή αποκλεισμού):
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Η ως άνω υποχρέωση αφορά ιδίως:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. - Ε.Ε) και Ι.Κ.Ε, τους διαχειριστές και
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (κύρια και επικουρική).
2. Λοιπά δικαιολογητικά.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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