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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ : ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

                                                                                                                                                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ.ΔΠΑ/ΠΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1/2016

Καλείστε να υποβάλετε προσφορά  στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ των παρακάτω υπηρεσιών, με συμπλήρωση υπογραφή & επιστροφή του 

παρόντος εντύπου, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναγραφόμενους όρους.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Μεταφορά αρχείου του Πρακτορείου Αιγάλεω από το υπόγειο και τον α’ όροφο του

κτιρίου επί της οδού Παύλου Μελά 8 Περιστέρι, στις εγκαταστάσεις του αρχείου στην

Περιοχή Ελευσίνας στην Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 108.
Η μεταφορά περιλαμβάνει:

- 1.248 κουτιά από τον υπόγειο χώρο και

- 650  κουτιά από τον ά όροφο.
Τα ανωτέρω κουτιά θα φέρουν αύξουσα αρίθμηση και θα πρέπει να μεταφερθούν και να

τοποθετηθούν στα ειδικά διαμορφωμένα ράφια στο αρχείο της Ελευσίνας σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

2. Μεταφορά αρχείου του Πρακτορείου Περιστερίου από το υπόγειο και τον α’

όροφο του κτιρίου επίσης επί της οδού Παύλου Μελά 8 – Περιστέρι στις εγκαταστάσεις του

αρχείου στην Περιοχή Ελευσίνας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 108 Ελευσίνα.

Η μεταφορά περιλαμβάνει:

109.000 φακέλους που αναλύονται ως εξής:
98.000 φάκελοι περίπου βρίσκονται σε μεταλλικούς φοριαμούς, τόσο στο υπόγειο όσο και

στον α’ όροφο του κτιρίου και 11.000 φάκελοι σε κουτιά στον α’ όροφο. 
Οι φάκελοι (98.000 + 11.000) θα πρέπει να τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο με ενιαία

αύξουσα σειρά σε ειδικά κουτιά που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία μας. Τα κουτιά που

θα προκύψουν με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να αριθμηθούν με αύξουσα αρίθμηση και

κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Υπάρχουν επιπλέον 20.000 εντολές εργασιών οι οποίες είναι εκτός φοριαμών και κουτιών

και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικές κούτες που θα χορηγηθούν από τον

ανάδοχο και θα αριθμηθούν με ιδιαίτερη αρίθμηση και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας

μας.
Όλα τα ανωτέρω κουτιά θα μεταφερθούν και θα τοποθετηθούν στα ειδικά διαμορφωμένα

ράφια του αρχείου της Ελευσίνας και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. Τέλος από το

κτίριο της οδού Παύλου Μελά 8 στο Περιστέρι, θα μεταφερθούν 3 φοριαμοί με φακέλους

και 10 άδειοι φοριαμοί στο Πρακτορείο Περιστερίου επί της οδού Λ.Θηβών 57-59 στο

Περιστέρι.
Η μεταφορά του αρχείου του Αιγάλεω θα πρέπει να προηγηθεί και ολοκληρωθεί πριν από

τη μεταφορά του αρχείου Περιστερίου.

3. Μεταφορά αρχείου του Πρακτορείου Αχαρνών από τον υπόγειο χώρο του κτιρίου

επί των οδών Θερμοπυλών 7 και Δ. Βαρελά στο Μενίδι στις εγκαταστάσεις του αρχείου

στην Περιοχή Ελευσίνας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 108 – Ελευσίνα.

Η μεταφορά περιλαμβάνει:
1. - 113.000 περίπου φακέλους σε μεταλλικούς φοριαμούς, οι οποίοι θα πρέπει να

τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο σε ειδικά κουτιά με αύξουσα σειρά και τα οποία θα

χορηγηθούν από την Υπηρεσία μας. Τα κουτιά θα πρέπει να αριθμηθούν με αύξουσα

αρίθμηση και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.
2. – 60.000 εντολές εργασιών οι οποίες είναι εκτός φοριαμών και θα πρέπει να

τοποθετηθούν σε ειδικές κούτες που θα χορηγηθούν από τον ανάδοχο και θα

αριθμηθούν με ιδιαίτερη αρίθμηση και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.
Όλα τα ανωτέρω κουτιά θα μεταφερθούν και θα τοποθετηθούν στα ειδικά διαμορφωμένα

ράφια του αρχείου της Ελευσίνας.



Τέλος 2 άδειοι φοριαμοί, θα πρέπει να μεταφερθούν από το ακίνητο των οδών

Θερμοπυλών και Δ. Βαρελά – Μενίδι στο ακίνητο του Πρακτορείου Ιλίου στην οδό Ψαρών

12- Ίλιον.

4. Μεταφορά αρχείου του Πρακτορείου Αγίων Αναργύρων από τον υπόγειο χώρο

του κτιρίου επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 103 στους Αγίους Αναργύρους.

Η μεταφορά περιλαμβάνει:
1. 129.000 περίπου φακέλους σε μεταλλικούς φοριαμούς, οι οποίοι θα πρέπει να

τοποθετηθούν σε ειδικά κουτιά με αύξουσα σειρά τα οποία θα χορηγηθούν από την

Υπηρεσία μας. Τα κουτιά θα πρέπει να αριθμηθούν με αύξουσα αρίθμηση και κατά τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.
2. 26.000 εντολές εργασιών οι οποίες είναι εκτός φοριαμών και θα πρέπει να

τοποθετηθούν σε ειδικές κούτες που θα χορηγηθούν από τον ανάδοχο και 35 κούτες

που περιλαμβάνουν εντολές εργασιών και θα αριθμηθούν με ιδιαίτερη αρίθμηση και κατά

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 

Όλα τα ανωτέρω κουτιά θα μεταφερθούν και θα τοποθετηθούν στα ειδικά διαμορφωμένα

ράφια του αρχείου της Ελευσίνας και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

Τέλος , θα υποδειχθούν 2 φοριαμοί με φακέλους και 3 άδειοι φοριαμοί, οι οποίοι θα πρέπει

να μεταφερθούν από το ακίνητο της οδού Νικ. Πλαστήρα 103 στους Αγίους Αναργύρους

στο Πρακτορείο Ιλίου επί της οδού Ψαρών 12 στο Ίλιον.

5. Όλοι οι υπόλοιποι άδειοι φοριαμοί (575 τεμ.) που θα προκύψουν από τα κτίρια

των εν λόγω Πρακτορείων θα πρέπει να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν στο

κτίριο του ΥΣΟΦ επί της οδού Φαληρέως 4 Ν. Φάληρο σε χώρο που θα υποδειχθεί

απο την Υπηρεσία μας.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η προσφορά θα υποβληθεί κλειστή και θα κατατεθεί στο κτίριο της οδού 

Θερμοπυλών και Επαύλεως Χαιδάρι (3ος όροφος/γραφείο 301)

Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/05/2016 και ώρα 12.00 

2 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΥΛΕΩΣ ΧΑΙΔΑΡΙ

Β.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Οι παραπάνω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν

      οι ειδικοί όροι.

2.     ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ : Αν ο προμηθευτής δεν γράφει στην προσφορά του ποιους γενικούς και ειδικούς

      όρους μας δεν δέχεται, θεωρούμε ότι τους δέχεται όλους χωρίς εξαίρεση ή επιφύλαξη.

3.     ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προμηθευτές συμπληρώνουν το παρόν έντυπο στις στήλες 

Ολική τιμή - ΦΠΑ και τους λοιπούς όρους προσφοράς. Υπογράφουν αυτό, το τοποθετούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο επί του

οποίου αναγράφουν την ένδειξη " ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ " ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΠΑ/ΠΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1/2016 & την παραδίδουν απευθείας

στο αρμόδιο γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να ταχυδρομηθούν,

αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρμόδιο γραφείο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρίν από

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

4.     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση τις τιμές μετρητοίς. Αν οι ειδικοί όροι προβλέπουν 

και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, τότε αυτές ανάγονται σε τιμές μετρητοίς με το επιτόκιο που αναγράφεται στους ειδι-

κούς όρους εκτός από τις τιμές, τους όρους πληρωμής (με προκαταβολή) και τον τρόπο παράδοσης (τμηματικά), αξιολογούνται

και άλλοι παράγοντες όπως η ποιότητα, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα, η διάρκεια ζωής, το κόστος λειτουργίας και

2. Αρμόδιοι για κάθε πληροφορία και για καθορισμό συνάντησης στους χώρους 

των αρχείων ώστε να γίνει ορθή εκτίμηση του όγκου των εργασιών για την 

σύνταξη οικονομικής προσφοράς  α. για τα αρχεία Αιγάλεω και Περιστερίου κα 

Κορογώνα Β. τηλ.2105788411/κιν.6978000884 β. για τα αρχεία Αγ.Αναργύρων 

και Αχαρνών κα Κοσμά Ε.  2102696291/κιν.6978000812   γ. Για το αρχείο στην 

Περιοχή Ελευσίνας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 108-Ελευσίνα η κα. Ασημάκη 

Κατερίνα τηλ. 2103287227 / κιν. 6978000885



συντηρήσεως, ο χρόνος παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτων.

Τα παραπάνω κριτήρια απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά γι' αυτό και η ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τις προσφορές

με όποια μέθοδο θεωρεί καταλληλότερη.

5.     ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ' οποιουσδήποτε προμηθευτές, να παραγγείλει μέρος

μόνο του υλικού και να απορριψει όλες τις προσφορές. Ακόμη μπορεί - πρίν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας και με

ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος -  να αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρι και 25% , χωρίς να έχει ο προ-

μηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές.

6.     ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Ο ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μέσα στην προθεσμία που

θα ορισθεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του που θα του ζητηθεί. Ακόμη έχει την υποχρέωση να δεχθεί την παραγγελία και αν

το ζητήσει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, να καταθέσει σ' αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή ισόποση εγγυητική επιστολή για

την είσπραξη προκαταβολής. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με κάποιο από τους παραπάνω όρους, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει το 

δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημίας ή απώλειάς της.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:   ΝΑΙ        ΌΧΙ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ:

Οι τιμές να είναι καθαρές για τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ & να περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φορολογικές ή τυχόν

άλλες) του Προμηθευτή πλήν του ΦΠΑ που είναι …………. %.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Εντός  20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Την 24η ημέρα του 3ου μήνα μετά το μήνα προσκόμισης των απαραίτητων 

δικαιολογητικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Κατάλληλη που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των υλικών στον προορισμό τους

Ο ΔΗΛΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1η. Οι προσφέροντες είναι υπέυθυνοι γιατην ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία

                                 υπερισχύουν τυχόν άλλων, οπουδήποτε αναφερθούν.

                            2η. Η μη συμπλήρωση της ανωτέρω Δήλωσης αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς.

                                                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΑ/ΠΕΡ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ               ΕΠΩΝΥΜΙΑ

                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

                                                               ΤΗΛΕΦΩΝΟ

                                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ


