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6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης 

Τ.Κ. 570 01 

Θέρμη 

Πληροφορίες:  

κ. Αθ. Κοντονικολάου 

τηλ. 2310483000 

Θεσσαλονίκη, 25/6/2018 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια και 

τοποθέτηση ηχομονωτικού πετάσματος στα μηχανήματα ψύξης του Κέντρου 

Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας 

 

Έχοντας υπόψη: 

 τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 το Π.Δ. 22.10.2001(Β 1411) «Έγκριση σύστασης του ΚΔΕΜΤ». 

 την Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. Φ.1/Α/1484/224297/Β1/20-12-2017 

και ΑΔΑ ΩΜΠΑ4653ΠΣ-ΟΛ7 με θέμα «Κατανομή πιστώσεων Τακτικού 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Υπουργείου Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 338381/Β2/28-12-2017 με θέμα 

«Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού 2018». 

 Την Εγκύκλιο κατάρτισης προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 

οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ 97ΘΣΗ-ΕΟΨ). 

 το απόσπασμα πρακτικών της 26ης Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου ΝΟΕΣΙΣ (ΑΔΑ 6ΕΓΣΟΞ2Ξ-21Λ). 

 την απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 

Τεχνολογίας-ΚΔΕΜΤ ΝΟΗΣΙΣ» όπως αυτή διατυπώθηκε στη 26η συνεδρίαση 

της 07-03-2018  (ΑΔΑ 6ΘΨΨΟΞ2Ξ-ΓΙ1). 
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 την αναγκαιότητα προμήθειας των ανωτέρω ειδών. 

 

Προσκαλούμε 

 

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά για την 

προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικού πετάσματος για την κάλυψη και 

ηχομόνωση περιμετρικά των εξωτερικών μηχανημάτων ψύξης του ΚΔΕΜΤ, 

σύμφωνα με τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές του Παραρτήματος της 

παρούσας (CPV 44112600-4 και 34928230-9). 

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών 

χιλιάδων μηδέν εξήντα τεσσάρων ευρώ (23.064€), συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (18.600 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 4.464 ΦΠΑ). 

Με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί το 30% της συμβατικής αξίας 

(με ΦΠΑ) ενώ με την ολοκλήρωση το υπόλοιπο 70%. Ο υποψήφιος ανάδοχος 

υποχρεούται, με την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει φορολογική 

και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τα απαραίτητα από τον νόμο 

φορολογικά στοιχεία προκειμένου να καταβληθεί η προκαταβολή. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΝΟΗΣΙΣ. 

Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου δίδεται στο Παράρτημα Ι ενώ 

η τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, σε διαφορετική 

περίπτωση κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο εντός ενός (1) 

μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.  

Κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται η πλήρης τήρηση των τεχνικών και 

λοιπών προδιαγραφών του Παραρτήματος και η χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς (σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να είναι το πολύ ίση με την 

προϋπολογισθείσα από την Τεχνική υπηρεσία που αναφέρεται στην παρούσα 

και στο Παράρτημα). 
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Με βάση τα ανωτέρω καλείστε μέχρι την 02/07/2018 και ώρα 14:30 μ.μ. να 

καταθέσετε σφραγισμένη και ενυπόγραφη προσφορά στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση kontonikolaou@noesis.edu.gr, με κοινοποίηση στη Γραμματεία του 

ΝΟΗΣΙΣ(sotiriadou@noesis.edu.gr), η οποία θα περιλαμβάνει: 

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ και 

2. Αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV. 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα 

αποσταλούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι 

φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση αποστολής της προσφοράς για 

οιονδήποτε λόγο.  

Αρμόδιοι για πληροφορίες ο κ. Αθ. Κοντονικολάου, τηλ. 2310483000, 

kontonikolaou@noesis.edu.gr  

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Αθ. Κοντονικολάου 

 

  

mailto:kontonikolaou@noesis.edu.gr
mailto:sotiriadou@noesis.edu.gr
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ΑΔΑ: 6ΗΠΛΟΞ2Ξ-5Κ0



Δ85/18        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική περιγραφή του έργου 

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια και τοποθέτηση 

ηχομονωτικού πετάσματος για περιμετρικά των κεντρικών μονάδων ψύξης του 

κτιρίου.  

Οι εργασίες αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση και τοποθέτηση ειδικού 

ηχομονωτικού πετάσματος περιμετρικά των εξωτερικών μονάδων ψύξης του 

κτιρίου. 

Οι εργασίες γίνονται για την μείωση της ηχομόνωσης και της ηχητικής έντασης 

θορύβου που προκαλούν οι μονάδες στο εγγύς περιβάλλον και θα πρέπει να 

περιοριστεί σημαντικά. 

Στο όριο του οικοπέδου και σε ευθεία απόσταση από το σημείο εγκατάστασης 

και λειτουργίας των μονάδων μετρήθηκε ένταση θορύβου 95 Ντεσιμπέλ. Το 

επιτρεπτό όριο έντασης θορύβου για την περιοχή είναι 50 Ντεσιμπέλ. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση του πετάσματος θα μειώσει στο επιτρεπτό όριο 

την ένταση θορύβου που προκαλεί όχληση στις όμορες ιδιοκτησίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

Οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν: 

 Προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικού πετάσματος.  

 Υποστηρικτικά για τη στήριξη των ηχοπετασμάτων, θα γίνει επέκταση 

της υπάρχουσας βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος, πλάτος 

και πάχος της υπάρχουσας βάσης στήριξης των μηχανημάτων για να 

δημιουργηθεί η κατάλληλη επίπεδη υπόβαση για τη στήριξη της νέας 

κατασκευής ηχομόνωσης.  

Α/Α ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α Ηχοπετάσματα   

 Τo ηχοπέτασμα θα είναι έτοιμη κατασκευή με 

ηχοαπορροφητικά πάνελ βαρέως τύπου 

συνολικού πάχους 50 χιλιοστών, με ενδιάμεση 

στρώση πετροβάμβακα και συνολικού ύψους 4 

μέτρων σε όλη τη βάση περιμετρικά των 

εξωτερικών μονάδων ψύξης του κτιρίου, τελικού 

σχήματος Π 

Τρέχοντα 

μέτρα 

26 

Β Οπλισμένο σκυρόδεμα   

 Το οπλισμένο σκυρόδεμα που θα τοποθετηθεί θα 

είναι βαρέως τύπου και κατάλληλα οπλισμένο. Για 

την τοποθέτηση της βάσης θα γίνει σύνδεση του 

σιδηρού οπλισμού με την υπάρχουσα και το 

πλάτος της θα είναι 1,50 μ, το μήκος της 26 

τρέχοντα  μέτρα και το πάχος θα είναι ανάλογο 

για την τοποθέτηση των ηχοπετασμάτων. 

Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την 

επιπεδότητα της τοποθέτησης λόγω του 

Κυβικά 

εκατοστά 

14 
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επικλινούς εδάφους που υπάρχει στο σημείο της 

υπάρχουσας βάσης σκυροδέματος. Περιμετρικά 

της βάσης και στην άκρη θα τοποθετηθεί ο 

μεταλλικός σκελετός για τη στήριξη και 

τοποθέτηση της προμήθειας των ειδικών 

ηχοπετασμάτων. 

Η τοποθέτηση των ηχοπετασμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από μετρήσεις 

για την πιστοποίηση της ηχητικής έντασης θορύβου μετά την αποπεράτωση 

της προμήθειας, τοποθέτησης και παράδοσή τους στην τεχνική υπηρεσία του 

ΝΟΗΣΙΣ. 

  

ΑΔΑ: 6ΗΠΛΟΞ2Ξ-5Κ0



Δ85/18        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

Είδος 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

τιμή μονάδος 

(προ ΦΠΑ) 

Προσφερόμενη 

τιμή μονάδος 

(μετά ΦΠΑ) 

Ηχοπετάσματα Τρέχοντα 

μέτρα 

26   

Οπλισμένο 

σκυρόδεμα 

Κυβικά 

εκατοστά 

14   

Σύνολο (χωρίς 

ΦΠΑ) 

    

ΦΠΑ (24%)     

Συνολική τιμή     

Να συμπληρωθούν κατάλληλα οι στήλες «Προσφερόμενη τιμή μονάδος (προ ΦΠΑ)» και 

«Προσφερόμενη τιμή μονάδος (μετά ΦΠΑ)» από τον υποψήφιο ανάδοχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υπόδειγμα Αίτησης συμμετοχής 

 

Α Ι Τ Η Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

Από 

(σφραγίδα επιχείρησης) 

Προς 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης 

570 01 Θέρμη 

Τηλ.: 2310 483 000 

(Τόπος) (ημερομηνία) 

 

Ο κάτωθι υπογράφων …………………………………………………………... 

με Α.Δ.Τ. ……………………………….. 

Δηλώνω ότι: 

Α) συμμετέχω στο έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικού 

πετάσματος στα μηχανήματα ψύξης του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και 

Μουσείου Τεχνολογίας» ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

……………………………... 

Β) συμφωνώ με τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως 

διατυπώνονται στο τεύχος διακήρυξης. 

 

Ο Αιτών 

 

 

Συνημμένα: 

 Έγγραφο εκπροσώπησης (εφόσον απαιτείται) 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Η παραπάνω αίτηση πρωτοκολλήθηκε και έλαβε αρ. πρωτοκόλλου:  
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