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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ 

(κωδικοί CPV 44221000-5 & 44221111-6) 
 

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, οδός Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 

13561, ανακοινώνει ότι θα προβεί με έρευνα αγοράς στην επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει 

την επισκευή/αντικατάσταση υαλοστασίων του κτιρίου γραφείων του Τμήματος και προσκαλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, μη δεσμευτική για το Τμήμα Γεωργικής 

Μηχανικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος 

παροχής υπηρεσιών του Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής «Δοκιμές Γεωργικών 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Υλικών».  

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι οι κάτωθι: 

- Αντικατάσταση υαλόθυρας της κεντρικής εισόδου του κτιρίου. 

- Επισκευή/αντικατάσταση των ανοιγόμενων στοιχείων των υαλοστασίων των γραφείων. 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1. Υαλόθυρα κεντρικής εισόδου 

Υαλόθυρα αλουμινίου με μηχανισμό επαναφοράς, αποτελούμενη από δύο σταθερά τμήματα 

και δύο ανοιγόμενα, συνολικών διαστάσεων 3700x2900 mm. Θα φέρεται επί κάσας πλάτους 

100 mm και ύψους 45 mm, το πλαίσιό της θα είναι από αλουμίνιο διαστάσεων 98,2x56 mm, ο 

νταμπλάς διαστάσεων 140x46,7 mm και το ενδιάμεσο χώρισμα διαστάσεων 75x47 mm. Θα 

φέρει 8 τεμάχια διπλού υαλοπίνακα 4-12-5. 
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2. Ανοιγόμενα στοιχεία υαλοστασίων γραφείων 

α. Μονόφυλλα ανοιγόμενα-ανακλινόμενα παράθυρα διαστάσεων 1020x1020 mm, με διπλό 

υαλοπίνακα 4-12-5 και περιμετρικό μηχανισμό κλειδώματος (7 τεμάχια). Θα φέρονται επί 

κάσας αλουμινίου 50x56 mm, ενώ το πλαίσιο θα έχει διαστάσεις 67x55 mm. 

β. Μονόφυλλο ανοιγόμενο-ανακλινόμενo παράθυρο διαστάσεων 940x480 mm, με διπλό 

υαλοπίνακα 4-12-5 και περιμετρικό μηχανισμό κλειδώματος (1 τεμάχιο). Θα φέρεται επί κάσας 

αλουμινίου 50x56 mm, ενώ το πλαίσιο θα έχει διαστάσεις 67x55 mm. 

Όλα τα ανωτέρω θα είναι χρώματος RAL και θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

- Θερμοπερατότητα (Uf): 2,2-2,6 W/m2K 

- Αεροδιαπερατότητα: Κλάση 4 

- Υδατοστεγανότητα: Κλάση 2A 

- Αντοχή σε ανεμοπίεση: Κλάση C4/B4 

- Αντικλεπτική προστασία: RC2 

- Συντελεστής θερμομόνωσης (Uw): 1,8 W/m2K 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει μόνο τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι τεχνικώς αποδεκτά 

σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της πρόσκλησης.  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 Επωνυμία: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, ΤΚ 135 61 

 Τηλέφωνο: 210 2611011 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): agreng.secretary@swri.gr 

Η συνολική δαπάνη των εργασιών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00€ 

(6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

έργου «Δοκιμές Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Υλικών». 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 15 

Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14.00, στο e-mail: agreng.secretary@swri.gr την οικονομική τους 

προσφορά, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η καθαρή αξία, ο ΦΠΑ και η 

συνολική αξία. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των εργασιών. Τμηματικές 

προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. 
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Η προσφορά πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες, προσμετρούμενες από την 

ημερομηνία υπογραφής της προσφοράς. 

 Η επιτροπή διενέργειας αξιολόγησης διαγωνισμών του Τμήματος θα συνεδριάσει για 

την ανάδειξη της οικονομικότερης προσφοράς που θα τηρεί τις ανωτέρω προδιαγραφές με τη 

σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικά Υπευθύνου. 

Η απόφαση ανάθεσης θα γίνει από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών 

Πόρων, μετά το Πρακτικό εισήγησης της επιτροπής..  

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος Γεωργικής 

Μηχανικής και να ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες εντός ενός μηνός από την 

ημερομηνία ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή του συνόλου των 

εργασιών από την επιτροπή παραλαβών του Τμήματος και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΥ του 

έργου.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις. 

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

Η πρόσκληση να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωργικής 

Μηχανικής/ Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.   

 

  Ο  Διευθυντής 

                              

                                                

                   Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος 
                                                               Διευθυντής Ερευνών 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Λ. Ρουμελιώτης – Ε. Ρουμελιώτης Ο.Ε. 

2. ART AT METAL Χ. Κωστόπουλος 

3. ARTDOOR Δ. Αρβανίτης  

4. AL FRAME Κ. Μαυροκουκουλάκης 

5. ALHOME Γ. Ζαφείρης - Π Αντωνίου Ο.Ε 

6. Κάθε ενδιαφερόμενος 
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