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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ
Σπυρίδωνος Νομπέλη 3
2416 Έγκωμη

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 14ος/ 2018 – 2019
Έλεγχος των υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
και την έκδοση της Έκθεσης Υπάρχουσας Κατάστασης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
και Πιστοποίησή της από το ΗΜΥ,
ΟΛΩΝ των Σχολείων της της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Έγκωμης.
-----------------------------.
Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης δέχεται προσφορές από εγκεκριμένους και εγγεγραμμένους
Ηλεκτρολόγους Μελετητές ή Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους, σύμφωνα με την περί
Ηλεκτρισμού Νομοθεσία, για τον έλεγχο των υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
και την έκδοση της Έκθεσης Υπάρχουσας Κατάστασης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και
Πιστοποίησή της από το ΗΜΥ, ΟΛΩΝ των σχολείων της της εκπαιδευτικής της
περιφέρειας.
Ο έλεγχος και η έκδοση των Πιστοποιητικών των υφιστάμενων ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς που ελέγχθηκαν αρχικά οι
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως περιγράφεται από την ανακοίνωση του ΗΜΥ στις
08/11/2018 με θέμα «ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (Κεφ. 170) και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του
1941 μέχρι 2012.
Ως εκ τούτου θα λαμβάνετε υπόψη πάντοτε ο τελευταίος οδηγός πριν προχωρήσετε στη
διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης Υπάρχουσας Κατάστασης.
Οι Πληρωμές προς τους Προσφοροδότες θα γίνονται μετά την έκδοση της Πιστοποιημένης
από το ΗΜΥ Έκθεσης Υπάρχουσας Κατάστασης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
Σχολεία Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Έγκωμης:

Α/Α Σχολεία

Διεύθυνση

1
2
3
4
5

Δημοτικό
Δημοτικό
Δημοτικό
Δημοτικό
Δημοτικό

Έγκωμης Α΄
Έγκωμης Β΄
Μακεδονίτισσας Α΄
Μακεδονίτισσας Β΄
Μακεδονίτισσας Γ΄

Αρχ. Μακαρίου 44, 2407 Έγκωμη
Βασιλέως Παύλου 2412 Έγκωμη
Μακεδονιτίσσης 17 2417 Έγκωμη
Γρεβενών , 2401 Έγκωμη
Σπυρίδωνος Νομπέλη 3, 2402 Μακ/σσα

6
7
8
9
10
11

Νηπιαγωγείο Έγκωμης Α΄
Νηπιαγωγείο Έγκωμης Β΄
Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας Α΄
Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας Β΄
Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας Γ΄
Σχολή Κοφών

Αρχ. Μακαρίου 44, 2407 Έγκωμη
Βασιλέως Παύλου , 2412 Έγκωμη
Μακεδονιτίσσης 21, 2417 Έγκωμη
Γρεβενών 2401 Έγκωμη
Κωνσταντίνου Ηλία 2, 2402 Μακ/σσα
Μακεδονίτισσας 21, 2417 Έγκωμη

12
13
14
15
16

Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας
Γυμνάσιο Έγκωμης
Λύκειο Κύκκου Α΄
Λύκειο Κύκκου Β΄
Γήπεδο Κύκκου

Αγίου Ιλαρίωνος 2415 Έγκωμη
Ίωνος 2406 Έγκωμη
Στασίνου 2404 Έγκωμη
Ουρανίας Κοκκίνου 2064, Έγκωμη
Διογένους – απέναντι από Β΄ Κύκκου
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Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, ο Μελετητής Ηλεκτρολόγος, πρέπει να είναι
κάτοχος έγκυρου Πιστοποιητικού Ικανότητας και Εγγραφής Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού τουλάχιστο Δευτέρας Τάξης με μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον
3 χρόνια.(να κατατεθούν τα πιστοποιητικά τους)
2. Για Γυμνάσια και Λύκεια, ο Μελετητής Ηλεκτρολόγος να είναι κάτοχος έγκυρου
Πιστοποιητικού Ικανότητας και Εγγραφής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πρώτης Τάξης,
με μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον 6 χρόνια. (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά
τους)
3. Ο Εργολήπτης Ηλεκτρολόγος πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρου Πιστοποιητικού
Ικανότητας και Εγγραφής με ισχύ την κατάλληλη κατηγορία που να καλύπτει το
φορτίο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, με πείρα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
τουλάχιστον 10 χρόνια. Εργοληπτικές Εταιρείες, πρέπει να κατέχουν Άδεια
Ενάσκησης της Επιχείρησης. (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά τους)
4. Οι ρόλοι και αρμοδιότητες των μελών της ομάδας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με
την περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία.
5. Ο Προσφοροδότης έχει υποχρέωση, κατά το στάδιο της προσφοράς να
δημιουργήσει ομάδα που να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) Ηλεκτρολόγο
Μελετητή και ένα (1) Εργολήπτη Ηλεκτρολόγο, οι οποίοι θα είναι ανεξάρτητοι (δηλ.
δεν θα εργοδοτούνται από τον ίδιο Εργοδότη, ούτε θα εργοδοτεί ο ένας τον άλλο).
6. Όλα τα πιο πάνω Πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στο στάδιο της
προσφοράς.
Για την έκδοση των πιο πάνω Πιστοποιητικών Επιθεώρησης, θα πρέπει να ακολουθηθεί η
πιο κάτω διαδικασία:
1.

Στάδιο Α΄: Αρχιτεκτονικά Σχέδια:
Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης θα σας παραδώσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια σε
ηλεκτρονική μορφή.

2.

Στάδιο Β΄: Εργασίες για την έκδοση της Έκθεσης Υπάρχουσας Κατάστασης
Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης:
Στην προσφορά του ο Προσφοροδότης, θα πρέπει να συμπεριλάβει τα πιο κάτω:
(α)

Να έρθει σε συνεννόηση με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και άλλους
φορείς, ώστε να λάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την έκδοση
της Έκθεσης Υπάρχουσας Κατάστασης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και την
Πιστοποίηση από το ΗΜΥ.

(β)

Να επιθεωρήσει την υφιστάμενη εγκατάσταση και να επιβεβαιώσει ότι τα
αρχιτεκτονικά σχέδια των εγγράφων διαγωνισμού, είναι σύμφωνα με την
υπάρχουσα κατάσταση. Σε περίπτωση που μέρος του σχολείου δεν είναι
αποτυπωμένο, αυτό πρέπει να αποτυπωθεί από τον ηλεκτρολόγο μελετητή. Η
αποτύπωση να είναι απλή μορφή, στην οποία να παρουσιάζεται ο διαχωρισμός
και η ονομασία των χώρων, ώστε αυτά να είναι αποδεκτά από ΗΜΥ.
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(γ)

Να
αποτυπώσει
όλη
την
υφιστάμενη
ηλεκτρική
εγκατάσταση
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανολογικής εγκατάστασης που έχει με την
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, για σκοπούς ελέγχου με το ΗΜΥ).
Τα
ηλεκτρολογικά σχέδια θα περιλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες και τα
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες της εγκατάστασης που θα βοηθήσουν
τους Επιθεωρητές του ΗΜΥ για την Επιθεώρηση και Έλεγχο της, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς. Τα ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης που
θα υποβάλλονται στο ΗΜΥ θα πρέπει να ετοιμάζονται τόσο σε ηλεκτρονική
μορφή (τύπου Autocad και PDF), όσο και την έντυπη μορφή.

(δ)

Να προχωρήσει, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε εργασίες συντήρησης και
επιδιόρθωσης της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης, για την ασφαλή
λειτουργία της εγκατάστασης που είναι απαραίτητες για την έκδοση της
Έκθεσης Υφιστάμενης Κατάστασης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης από το
ΗΜΥ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι πιο κάτω εργασίες:
-

Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων και φθαρμένων φωτιστικών που
παρουσιάζουν βλάβη (προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών από
Σχολική Εφορεία).

-

Έλεγχος αντίστασης της μόνωσης αγωγών και επιδιόρθωση
καλωδιώσεων. Εντοπισμός απωλειών κυκλωμάτων και επιδιόρθωση τους
(προμήθεια καλωδιώσεων από Σχολική Εφορεία).

-

Έλεγχος των τελικών συνδέσεων στους Πίνακες Διανομής και αυτόματους
διακόπτες με θερμοκάμερα.
Να υποβληθεί έκθεση που να
συμπεριλαμβάνει φωτογραφίες από την θερμοκάμερα και διορθωτικά
μέτρα.

-

Έλεγχος εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, διαχωρισμός καλωδιώσεων
και εγκατάσταση αποζευκτών διακοπτών, όπου κρίνεται αναγκαίο.
(προμήθεια αποζευκτών από Σχολική Εφορεία).

-

Έλεγχος λειτουργίας όλων των μέσων προστασίας (MCCBs, MCBs,
RCDs, RCCBs, RCBOs, Isolators κ.λπ) και αντικατάσταση
προβληματικών μέσων προστασίας (προμήθεια Σχολική Εφορεία).

-

Έλεγχος, μέτρηση και επιδιόρθωση αντίστασης του προστατευτικού
αγωγού και ηλεκτροδίου γείωσης (Ze). Έλεγχος και επιδιόρθωση όπου
χρειάζεται συνέχειας προστατευτικών αγωγών γείωσης, συνέχειας
ισοδυναμικών γεφυρώσεων, συνέχειας αγωγών όλων των τελικών
κυκλωμάτων.

-

Αποσύνδεση προβληματικών μετακινούμενων συσκευών (portable) μετά
από εντοπισμό βλαβών και ενημέρωση της Σχολικής Εφορείας.

-

Οπτικός έλεγχος όλων των σημείων ρευματοδοτών, διακοπτών φωτισμού,
ασφαλειών και επιδιόρθωση/αντικατάσταση τους με άλλα συμβατά της
ιδίας σειράς και του ιδίου τύπου (προμήθεια εξαρτημάτων από Σχολική
Εφορεία).

-

Έλεγχος και επιβεβαίωση ότι σε όλα τα κυκλώματα ρευματοδοτών
υπάρχουν κατάλληλα μέσα επιπρόσθετης προστασίας (30 mA RCDs ). Αν
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εντοπιστούν κυκλώματα ρευματοδοτών που δεν έχουν RCD 30 mA
απαραίτητα πρέπει να εφαρμοστούν.
-

Κατάλληλη σήμανση (Label) όλων των τελικών κυκλωμάτων μέσα σε
όλους τους πίνακες διανομής.

-

Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την έκδοση του Πιστοποιητικού
Επιθεώρησης.

Ηλεκτρικός Εξοπλισμός/Υλικά:
Στην προσφορά θα πρέπει να υπολογισθεί και να συμπεριληφθεί το κόστος για
όλες τις πιο πάνω εργασίες ΕΚΤΟΣ του κόστους αγοράς του ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού/υλικών. Η Σχολική Εφορεία θα προμηθεύσει όλο τον απαραίτητο
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό/υλικά, για να γίνουν οι όποιες διορθώσεις/αντικαταστάσεις
χρειάζονται.
Κατά το αποτύπωσης και συντήρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, η ομάδα θα έχει
υποχρέωση να δώσει κατάσταση σύμφωνα με το έντυπο του ΗΜΥ 60.18-1 με
διαβάθμιση όλων των κίνδυνων και παρατηρήσεων που έχουν εντοπιστεί, με αναφορά
στους εκάστοτε κανονισμούς, καθώς επίσης και κατάλογο με τα υλικά/εξοπλισμό που
θα πρέπει να προμηθευτούν από τη Σχολική Εφορεία και σε ποιο σημείο της
εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν. Όσα υλικά/εξοπλισμός αντικαθίστανται θα
πρέπει να παραδίδονται στη Σχολική Εφορεία.
Σε περίπτωση αντικατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού/υλικών με άλλα νέα, θα
πρέπει να είναι του ιδίου τύπου και να είναι συμβατά με τα υφιστάμενα. Επιπρόσθετα θα
πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
1. Σήμανση CE. Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά και μόνο από
τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ε.Ε. και δηλώνει
ότι, το προϊόν συμμορφώνεται με το σύνολο των απαιτήσεων που θέτουν οι
κανονισμοί και οδηγίες που έχουν εφαρμογή στο συγκεκριμένο είδος προϊόντος.
2. Να συνάδουν με τις διατάξεις των περί βασικών απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα) και κανονισμών της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.
3. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους, η γνώση και τήρηση των οποίων εξασφαλίζει ότι,
αυτά χρησιμοποιούνται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους.
4. Το όνομα ή το εμπορικό ή το βιομηχανικό σήμα του κατασκευαστή.
5. Ο τύπος ή το μοντέλο τους, όπως αυτό καθορίστηκε από τον κατασκευαστή.
6. Όλες οι σημάνσεις θα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και
ανεξίτηλο, να είναι ανθεκτικές και διαρκείς και να μην αφαιρούνται εύκολα.
7. Να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, σύμφωνα με τους υφιστάμενους
τοπικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, νόμους, οδηγίες και απαιτήσεις.
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Σε περιπτώσεις αντικατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού/υλικών υφιστάμενης
εγκατάστασης, δεν υφίσταται υποχρέωση ικανοποίησης των προνοιών της 17ης
Έκδοσης. Νοείται όμως ότι, τα αρχικά υλικά πρέπει να αντικαθίστανται με υλικά
τουλάχιστον ίδιων προδιαγραφών.
Σε περιπτώσεις επεκτάσεων και προσθηκών, η υποχρέωση εφαρμογής των προνοιών
της 17ης Έκδοσης, περιορίζεται στα νέα μέρη της εγκατάστασης, στο βαθμό που αυτό
είναι εφικτό με βάση την υφιστάμενη εγκατάσταση, χωρίς την ανάγκη τροποποίησης της
τελευταίας.
Σε περίπτωση που κατά την Επιθεώρηση από το ΗΜΥ, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση
κριθεί ως μη ικανοποιητική, το κόστος που αφορά την/τις εκ νέου Επιθεώρηση/σεις,
καθώς επίσης το κόστος των απαιτούμενων επιδιορθώσεων στην ηλεκτρολογική
εγκατάσταση (εκτός το κόστος των υλικών) που θα υποδειχθούν από τον Επιθεωρητή
του ΗΜΥ, θα το επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου ο Ανάδοχος.
Παραλαβή:
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η ομάδα εγγεγραμμένων Ηλεκτρολόγων Μελετητών
και Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, έχει υποχρέωση όπως παραδώσει ηλεκτρονικά
στην Σχολική Εφορεία Έγκωμης τα πιο κάτω:
(α)

Δύο αποτυπωτικά σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή (Autocad και PDF) της
ηλεκτρικής εγκατάστασης για την οποία έχει εκδοθεί Έκθεση Υπάρχουσας
Κατάστασης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης. Το ένα σετ σε PDF να φυλάγεται
στην σχολική μονάδα για να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων.

(β)

Έκθεση Υπάρχουσας Κατάστασης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
πιστοποιημένη και σφραγισμένη από το ΗΜΥ σε ηλεκτρονική έγχρωμη
μορφή (PDF).

Η πρωτότυπη Έκθεση Υπάρχουσας Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης, θα πρέπει επίσης
να παραδίδεται στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης.
3. Στάδιο Γ΄: Παραλαβή Έκθεσης Υπάρχουσας Κατάστασης Ηλεκτρολογικής
Εγκατάστασης και Εξόφληση Προσφοροδότη:
Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης, προτού προχωρήσει σε εξόφληση των εργασιών θα
πρέπει να:
(α)

Βεβαιωθεί ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός/υλικά που έχουν δοθεί στους
ηλεκτρολόγους έχουν εγκατασταθεί και να διατηρηθεί κατάσταση για τα σημεία που
έχουν εγκατασταθεί. Όλος ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται θα πρέπει να
αποθηκεύεται στη Σχολική Εφορεία για εύλογο χρονικό διάστημα.

(β)

Να παραλάβει την Έκθεση Υπάρχουσας Κατάστασης Ηλεκτρολογικής
Εγκατάστασης πιστοποιημένη και σφραγισμένη από το ΗΜΥ για ολόκληρο το
σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης στο τηλέφωνο 22350120, ώρες γραφείου
(καθημερινά από τις 7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ.).
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Οι προσφορές για να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
και σύμφωνα με τα πιο κάτω:
1. Στον εξωτερικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία
γράμματα.
2. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Ο αριθμός Διαγωνισμού.
4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του διαγωνισμού.
5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
6. Πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης.
7. Να φτάσουν στο κιβώτιο προσφορών της Εφορείας όχι αργότερα από τις 12.00
το μεσημέρι της Τετάρτης, 29/05/2019.

Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε
άλλη προσφορά.
Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης ενδέχεται να κατακυρώσει μόνο μέρους του Συμβολαίου και
ή να κατακυρώσει το Συμβόλαιο σε ένα ή περισσότερους προσφοροδότες.
Η προσφορά να συμπληρωθεί για κάθε σχολείο ξεχωριστά.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ

13.05.2019
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός Αρ. ……………………………
1.

Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για
………………………………………………………………………………………………………, η οποία ισχύει
για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα με τους όρους
του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν.

2.

Γνωρίζουμε ότι με βάση του όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:
(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή
(β) έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό, ή
(γ) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την περίοδο
ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την υπογραφή της Σύμβασης:
i.
έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό και/ή
άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου και/ή να εκπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, ή
ii.

έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση,

είναι δυνατόν να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:
α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και
β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με συμμετοχή σε
μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης.
3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή, ως
αποζημίωση ποσό ίσο με το 5% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους αυτής που έχει
αποσυρθεί.
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος

……………………………………………..

Αρ. Δελτίου Ταυτότητα /Διαβατηρίου υπογράφοντος ……………………………………………..
Ιδιότητα υπογράφοντος
Ημερομηνία

……………………………………………..
………………………………………………

Στοιχεία Προσφέροντος 1
Όνομα Προσφέροντος

……………………………………………….

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και / ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία
για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Προς
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(από εδώ και στο εξής καλούμενης "η Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ")

Θέμα: Προσφορά μου για -------------------------------------------------------------------------Αρ. Προσφοράς: ------------------------------------------Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών ......... / ......................../ 20.....
Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,
β. Δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή
κανονιστικές πράξεις,
γ. Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή,
βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
δ. Δεν έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα.
ε. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Κυπριακή Δημοκρατία /
στη χώρα όπου είμαι εγκατεστημένος δηλαδή την .................... [να διαγραφεί ότι δεν ισχύει],
κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών,
στ.
Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου σχετικά με την πληρωμή φόρων,
σύμφωνα με τη νομοθεσία που που ισχύει στη Κυπριακή Δημοκρατία / στη χώρα όπου είμαι
εγκατεστημένος δηλαδή την .................... [να διαγραφεί ότι δεν ισχύει], για την περίοδο που
λήγει 12 μήνες πριν την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών,
ζ. Δεν έχω παραβιάσει ούτε και έχω παραλείψει να εκτελέσω πιστά άλλες συμβάσεις
που μου έχουν ανατεθεί σε βαθμό που να μου έχει κατασχεθεί η εγγύηση πιστής εκτέλεσης
κατά την περίοδο που αρχίζει δύο χρόνια πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των
προσφορών,
η. Δεν έχω αρνηθεί κατά την τελευταία διετία, ενώ είχε ανατεθεί σε εμένα σύμβαση,
να προσέλθω για την υπογραφή της σύμβασης που μου είχε ανατεθεί,
θ. Δεν έχω στερηθεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς που οδηγούν στην
Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου και εξ όσων κάλλιον γνωρίζω το όνομα μου δεν
περιλαμβάνεται στο σχετικό κατάλογο που τηρεί η Αρμόδια Αρχή / η αρμόδια αρχή στη
χώρα όπου είμαι εγκατεστημένος δηλαδή στην ....................... [να διαγραφεί ότι δεν ισχύει],
ι. Δεν επηρεάζομαι ή δυνατό να επηρεαστώ από οποιαδήποτε σύγκρουση
συμφέροντος στον παρόντα διαγωνισμό ούτε και έχω οποιοδήποτε δεσμό ή σχέση με
άλλους διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται στη Σύμβαση, ή
ια. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων Προσφοράς,
των οποίων έλαβαν πλήρη γνώση.
Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν
διευκρινίσεις.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Υπογραφή * -----------------------------------------------------------------------------------------------------΄Ονομα υπογράφοντος ---------------------------------------------------------------------------------------Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ------------------------------------------------Ιδιότητα υπογράφοντος --------------------------------------------------------------------------------------Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει)

΄Ονομα ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Χώρα εγκατάστασης ------------------------ Διεύθυνση -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ταχ. Κιβ. -----------------------------------Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ταχ. Κιβ. ----------------------------Τηλέφωνο επικοινωνίας -------------------------------------- Φαξ Επικοινωνίας ------------------

* Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων, κάθε συμμετέχοντας θα
πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση.
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Να συμπληρωθεί για κάθε Σχολείο ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)
Προσφορά για: Έκδοση Έκθεσης Υπάρχουσας Κατάστασης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
Για το (Σχολείο): …………………………………………………………………………………………..
Πρόεδρο Σχολικής Εφορείας Έγκωμης
Κύριοι,
Αφού μελετήσαμε με προσοχή τα έγγραφα του διαγωνισμού, τους όρους τα σχέδια
και τις οδηγίες και αφού επισκεφτήκαμε το σχολείο, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε
να αρχίσουμε, να εκτελέσουμε το έργο σύμφωνα με τα Έγγραφα της Προσφοράς για το
για Φ.Π.Α. ή τέτοιο ποσό όπως θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ των Ευρώ ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
(€………………………………………..)
σύν
€……………………… του Συμβολαίου.
2.
Συμφωνούμε πως η προσφορά μας θα ισχύει για περίοδο 90 ημερών από την
τελευταία ημερομηνία που ορίστηκε για υποβολή των προσφορών, μας δεσμεύει και μπορεί
να γίνει αποδεκτή οποτεδήποτε πριν την λήξη της περιόδου αυτής.
3
Μέχρι να υπογραφεί επίσημη συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή
αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
4
Αντιλαμβανόμεθα πως δεν είσαστε υπόχρεοι να δεχθείτε τη χαμηλότερη ή
οποιαδήποτε άλλη προσφορά.
Όνομα Εργολήπτη/Εργοληπτικής Εταιρείας: ……………………………………………………
……………………………………………………. Αρ. Μητρώου Εταιρείας:…………………….
…………………………………………………… Ημερομηνία: …………………………………
Υπογραφή Εργολήπτη ή Εξουσιοδοτημένου*
Αντιπροσώπου Εργολήπτη/Ε
Εργοληπτικής Εταιρείας
……………………………………………………..
Όνομα Υπογράφοντος

…………………………………
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας

*Ο Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να κατέχει πληρεξούσιο

Διεύθυνση Εργολήπτη/Εργοληπτικής Εταιρείας: ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Αρ. Τηλεφώνου: …………………...............

Αρ.Τηλεμοιότυπου: ………………………
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ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΟ: Έκδοση Έκθεσης Υπάρχουσας Κατάστασης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
1. Ηλεκτρολογικές Εργασίες (για έκδοση Πιστοποιητικού από ΗΜΥ (δεν συμπεριλαμβάνονται
τα υλικά)

€ …………………………

€ …………………………
2. Ποσά Πρόνοιας για απρόβλεπτες εργασίες:
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (μεταφέρεται στο
Έντυπο Προσφοράς)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19% πάνω
Στο Ποσό Προσφοράς (μεταφέρεται στο
Έντυπο Προσφοράς)

€

0.00

€ ………………………….
€. …………………………
====================

Όνομα Εργολήπτη/Εργοληπτικής Εταιρείας: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Αρ. Μητρώου Εταιρείας: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………..
Υπογραφή Εργολήπτη ή Εξουσιοδοτημένου
Αντιπροσώπου Εργολήπτη/Εργοληπτικής Εταιρείας*

……………………………………….
Όνομα Υπογράφοντος

……………………………………..
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας

*Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να κατέχει πληρεξούσιο
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