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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΦΕΤ ΑΕ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ
ΣΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε, ΙΦΕΤ ΑΕ»
Το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»
προτίθεται να αναθέσει το ως άνωθεν έργο, κατόπιν της διαδικασίας
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
μέσω
κλειστών
σφραγισμένων
προσφορών, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, προϋπολογισμού
έως 11.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
Οι Τεχνικές προδιαγραφές του έργου καθορίζονται παρακάτω.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε
κλειστό σφραγισμένο φάκελο όπου θα αναγράφεται σαφώς ο τίτλος
της εν λόγω πρόσκλησης, η Αναθέτουσα αρχή και ο Οικονομικός
Φορέας.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία της
διοίκησης της ΙΦΕΤ ΑΕ, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, από την
ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης, σήμερα Παρασκευή
23/3/2018 έως και την Πέμπτη 29/3/2018 στις 14:00 μμ .
Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα
διενεργηθεί την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 μμ στις εγκαταστάσεις της Ι.Φ.Ε.Τ. στην Παλλήνη Αττικής, 18ο
χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών της
ΙΦΕΤ ΑΕ.
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Ο Ανάδοχος θα ειδοποιηθεί, κατόπιν της αξιολόγησης των
προσφορών, για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας την
Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του.
Υπόδειγμα της σύμβασης ακολουθεί.
Σημειώνεται ότι: Οι συμβάσεις της ΙΦΕΤ ΑΕ υπόκεινται στις νόμιμες
κρατήσεις υπέρ Δημοσίου οι οποίες και βαρύνουν τον Προμηθευτή,
ήτοι :α) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της
κράτησης και β) 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ συν 3,6% χαρτόσημο επί του
ποσού της κράτησης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

A. Βασικές πληροφορίες
 Στόχος :
1. Αποξήλωση και επανεγκατάσταση υφιστάμενων ραφιών
παλέτας (ή προσφορά για νέα ράφια)
2. Εγκατάσταση νέων ραφιών ελαφρού τύπου (ράφια
θυρίδας)
Ο προμηθευτής καλείται:
1. Να επιβεβαιώσει τις διαστάσεις του αποθηκευτικού χώρου
2. Να επιβεβαιώσει το πλήθος των δοκίδων και πλαισίων που είναι
εγκατεστημένα.
3. Να εξετάσει την κατάσταση των υφιστάμενων δοκίδων και
πλαισίων, προκειμένου να προτείνει την αντικατάστασή τους (αν
απαιτείται)
4. Να εγκαταστήσει εκ νέου τα ράφια, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο σχέδιο
5. Να δώσει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που προβλέπει.
6. Να δώσει συνολική τιμή για την μετακίνηση των ραφιών σε χώρο
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και την προσθήκη νέων
ραφιών.
Σημειώνονται επίσης τα εξής:
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1. Oι προσφορές θα συνοδεύονται από prospectuses, σχέδια (όψεις
και κατόψεις ανοιγμάτων- ραφιών) και διατομές των
προτεινόμενων υλικών.
2. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να ελέγχει πριν και κατά την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου του εάν οι επί των σχεδίων
αναγραφόμενες επί μέρους και σαν σύνολο διαστάσεις και
ποσότητες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με αυτές των
υλικών του. Επίσης είναι υποχρεωμένος έγκαιρα να ενημερώνει
τον υπεύθυνο Τ.Υ. της εταιρίας, ώστε να δίνονται λύσεις σε
περιπτώσεις διαφορών και να προσαρμόζονται αντίστοιχα τα
σχέδια.
3. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να απομακρύνει κάθε είδους
άχρηστο υλικό μετά το πέρας των εργασιών του ώστε το έργο να
παραδοθεί καθαρό.
4. Στην οικονομική προσφορά των ραφιών θα πρέπει να
αναφέρονται οι προτεινόμενοι τρόποι μεταφοράς και
εκφόρτωσης υλικών στις εγκαταστάσεις και ο χρόνος παράδοσης
από την στιγμή που θα δοθεί η παραγγελία.
5. Η εγκατάσταση των ραφιών θα γίνει από εξειδικευμένο
συνεργείο. Με το πέρας της παράδοσης θα πρέπει να δοθεί
έγγραφο από τον προμηθευτή που να πιστοποιεί την καλή
εγκατάσταση.
6. Εάν ο προμηθευτής κρίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει
κάποιες ποσότητες υλικών που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε
αυτό το τεύχος αλλά που είναι απαραίτητα για την σταθερότητα
και ασφάλεια της κατασκευής με τα δικά του υλικά, τότε θα
πρέπει να το αναφέρει στην προσφορά. Ουδεμία επιβάρυνση θα
χρεωθεί η επιχείρηση μετά την εκ των υστέρων παρατήρηση
τέτοιων ελλείψεων και, συνεπώς, ο προμηθευτής θα
επιβαρυνθεί με την προμήθειά τους.
7. Λόγω του μικρού διαθέσιμου ύψους της αποθήκης θα
τοποθετηθεί μόνο ένα ζεύγος δοκίδων. Για λογούς ασφάλειας
και αντισεισμικότητας απαιτούνται χιαστί αντιανέμια (οριζόντια
και κάθετα) σε κάθε σειρά ραφιών ή ότι άλλο θεωρείται
αναγκαίο για την αντισεισμικότητα των ραφιών.
8. Για τις σειρές που έχουν από 1 έως 4 φατνώματα να
τοποθετηθούν 1 σετ αντιανέμια ενώ για περισσότερα των
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τεσσάρων φατνωμάτων να τοποθετηθούν 2 σετ αντιανέμια ή ότι
άλλο θεωρείται αναγκαίο για την αντισεισμικότητα των ραφιών.
9. Γενικά, ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει τις εργασίες του μη
εργάσιμες μέρες ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία της
εταιρείας αλλά και προς αποφυγή ατυχημάτων σε μέρα εργασίας
λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στις εργασίες της ΙΦΕΤ ΑΕ,
εκτός και αν σε συνεννόηση με τις Τ.Υ. της ΙΦΕΤ ΑΕ εκτιμηθεί ότι
μπορούν σε διάφορα σημεία του έργου να γίνονται εργασίες και
σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

10. Ατομικά μέσα προστασίας
Να φορούν όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας ανεξάρτητα από
το τι δουλειά κάνουν
προστατευτικά κράνη.
Απαγορεύονται γενικά τα ακατάλληλα υποδήματα. Τα υποδήματα
πρέπει να είναι τύπου μποτίνι με γερή και αντιολισθητική σόλα
και σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από την πτώση βαρέων
αντικειμένων.
Να χρησιμοποιούνται ζώνες ασφαλείας όταν δεν υπάρχει άλλος
αποτελεσματικός τρόπος προφύλαξης από πτώση.
Να χρησιμοποιούνται προσωπίδες ή γάντια σε εργασίες που μπορεί
να βλάψουν τα μάτια ή τα χέρια αντίστοιχα.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα μέσα προστασίας πρέπει να είναι
απολύτως κατάλληλα για την αποφυγή του συγκεκριμένου κάθε
φορά κινδύνου. Επίσης πρέπει πάντα να βρίσκονται σε καλή
κατάσταση, να συντηρούνται, να καθαρίζονται και να
αποθηκεύονται με ιδιαίτερη φροντίδα.
Απαγορεύονται οι ζώνες, οι γραβάτες, τα μαντήλια λαιμού και
γενικά τα ρούχα που προεξέχουν καθώς και τα δαχτυλίδια, οι
αλυσίδες, οι ταυτότητες κλπ. ώστε να μην μπορούν τα αντικείμενα
αυτά να «πιαστούν» ώστε να προκληθεί τραυματισμός.
Απαγορεύεται η παραμονή ή εργασία προσώπων κάτω ή δίπλα από
μετακινούμενα φορτία.
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών φαγητού ή
τσιγάρου στο χώρο εργασίας ή είσοδος προσώπων σε κατάσταση
μέθης.
Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών με ανεπαρκή φωτισμό.
Απαγορεύεται επίσης η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς
καιρικές συνθήκες.
Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να παραδίδεται καθαρός και χωρίς
υλικά προς καταστροφή ή υλικά που προορίζονται για τα σκουπίδια.

18REQ002852612 2018-03-23

Β. Αποτύπωση νέας χωροταξίας
Στη συνέχεια αποτυπώνεται η νέα χωροταξική διάταξη. Οι παλέτες που
σημειώνονται με μαύρο χρώμα είναι παλέτες στο δάπεδο και όχι τμήμα
αποθηκευτικού εξοπλισμού.

ΣΧ. 1- Ενδεικτική κάτοψη
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135

150

210

264

75

1. Γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση ραφιών Β2Β

ΣΧ. 2- Ενδεικτική όψη ραφιού παλέτας

Ακολούθως φαίνονται οι τομές των ραφιών σε όλα τα σημεία της
αποθήκης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο προηγούμενο σχέδιο:
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Απαιτούνται:
 37 Πλαίσια με ύψος 2,1-2,5 μέτρα και αντοχή 3 τόνους
 17 ζεύγη δοκίδων με μήκος 2,7 μέτρα και αντοχή 3 τόνους
 10 ζεύγη δοκίδων με μήκος 1,8 μέτρα και αντοχή 2 τόνους
Σε όλα τα πλαίσια με μέτωπο σε διάδρομο θα πρέπει να
υπολογιστούν προστατευτικά.
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35

35

240

2. Γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση ραφιών θυρίδας

ΣΧ. 3- Ενδεικτική όψη ραφιού θυρίδας

Απαιτούνται:
 22 Πλαίσια με ύψος 2,4-2,5 μέτρα, βάθος 0,6 μέτρα και αντοχή 1
τόνο
 48 επίπεδα ραφιού με μήκος 1,5 μέτρα και αντοχή 150 κιλά
 54 επίπεδα ραφιού με μήκος 1,2 μέτρα και αντοχή 120 κιλά
 Κάθε επίπεδο έχει καθαρό ύψος 0,35 μέτρα
Η όψη των ραφιών θα είναι σύμφωνα με το σχ. 3
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Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Παλλήνη, σήμερα …………. 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΦΕΤ Α.Ε.», η οποία
εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής (18ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος), με ΑΦΜ 090064864,
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.
Δημήτριο Πανταζή καλούμενη στο εξής «Αγοράστρια», και
β) η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………… .που εδρεύει……………. …..
……………με ΑΦΜ………………………………..όπως εκπροσωπείται νόμιμα …. …….
καλούμενη στο εξής «Προμηθευτής», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:
1.
Αντικείμενο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια …………………………σύμφωνα με την
συνημμένη προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
2.
Τίμημα.
Το τίμημα ανέρχεται σε:………………………ευρώ συν ΦΠΑ ………………………ευρώ
ήτοι
συνολικό
τίμημα
……………………………………………………………………………….ευρώ για υλικά
που αναγράφονται στο συνημμένο δελτίο παραγγελίας υλικού της «Αγοράστριας».
Το άνω τίμημα είναι σύμφωνο με την οικεία παραγγελία της «Αγοράστριας».
Το ανωτέρω τίμημα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου οι οποίες βαρύνουν
τον Προμηθευτή, ήτοι :
α) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της κράτησης
β) 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της κράτησης
3. Τρόπος Πληρωμής - Δικαιολογητικά Πληρωμής.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει από το Ταμείο της «Αγοράστριας» το
αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παράδοση του υλικού/προμήθειας και την
προσκόμιση των κάτωθι:
α) Των τιμολογίων του «Προμηθευτή» καθώς και όλων των προβλεπόμενων από τον
Κ.Β.Σ. φορολογικών παραστατικών προκειμένου για την είσπραξη του τιμήματος.
β) Της Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητα του «Προμηθευτή» σε ισχύ.
4. Χρόνος Παράδοσης.
Το υπό προμήθεια υλικό θα παραδοθεί εφάπαξ ή τμηματικά από τον «Προμηθευτή» στο
χώρο που θα του υποδειχτεί από την «Αγοράστρια», κατόπιν έγγραφης παραγγελίας, το
αργότερο σε ………………. ημέρες από την τοποθέτηση της παραγγελίας.
5. Εγγυήσεις - Τεχνική Υποστήριξη. '.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται,
καινούργια, άριστης κατασκευής και η ποιότητα τους να ανταποκρίνεται στα ποιοτικά
κριτήρια που προβλέπονται στην προσφορά του «Προμηθευτή» και στην παραγγελία της
«Αγοράστριας».
6. Πρόσθετοι όροι
Δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση του «Προμηθευτή» χωρίς τη γραπτή έγκριση της
«Αγοράστριας».
Για ότι δεν προβλέπεται στο παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό ισχύουν τα όσα προβλέπει ο
νόμος.
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7. Ισχύς του Ιδιωτικού Συμφωνητικού
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ΙΦΕΤ ΑΕ
Δημήτριος Πανταζής

Για τον Προμηθευτή

