
 
 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των Οπτικοακουστικών Συστημάτων 

στην Αίθουσα Συνεδρίων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών» 

 

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών θέτει σε εφαρμογή την εργολαβία ανακαίνισης της αίθουσας 

συνεδριάσεων που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα, επί της οδού Διδότου, 

αρ. 6, Τ.Κ. 10680 με τίτλο «Επισκευή-Ανακαίνιση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ». Στο πλαίσιο 

αυτό το Ίδρυμα προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την εκτέλεση του 

έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των Οπτικοακουστικών Συστημάτων 

στην Αίθουσα Συνεδρίων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών» 

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των 

οπτικοακουστικών συστημάτων τα οποία αποτελούνται από τα κάτωθι : 

• Συνεδριακό σύστημα  

• Σύστημα Μετάφρασης  

• Σύστημα Ήχου 

• Σύστημα Προβολικού και Οθόνης  

• Σύστημα Καμερών  

 

Το έργο θα είναι σύμφωνο με την μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Γρ. & Μ. 

Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης & Σία Ε.Ε. Την ευθύνη της επίβλεψης την αναλαμβάνει ο 

μελετητής από κοινού με τηv κυρία Νανσελίνα ΣΙΑΝΟΥ, πολιτικό μηχανικό, της Γαλλικής Σχολής 

Αθηνών, σε συνεργασία με τον ανάδοχο της εργολαβίας «Επισκευή- Ανακαίνιση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Πολιτικό Μηχανικό της 

Γαλλικής Σχολής Αθηνών στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση nanselina.sianou@efa.gr έως 

τη Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 , ώστε να λάβουν τα τεύχη σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Θα προκριθεί η πιο οικονομοτεχνικά συμφέρουσα προσφορά. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν 

βάσει των ακολούθων κριτηρίων :  

• Ανάλογη εμπειρία σε παρόμοια έργα 

• Οικονομική προσφορά 

• Τεχνικά στοιχεία και τήρηση των προδιαγραφών του εξοπλισμού 

• Χρόνος παράδοσης των οπτικοακουστικών συστημάτων  

• Οικονομική δυνατότητα ανάληψης του συνόλου του έργου 



 
 
Η Γαλλική Σχολή Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με τους ενδιαφερόμενους 

υποψηφίους.   

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει (επί ποινή αποκλεισμού) τα 

ακόλουθα: 

• Μία επιστολή στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, 

όπου θα καθορίζεται το κεφάλαιο και ο κύκλος των εργασιών των πέντε τελευταίων ετών. 

• Έναν φάκελο στον οποίο θα παρουσιάζονται παρόμοια έργα που πραγματοποιήθηκαν κατά 

την τελευταία δεκαετία ή που είναι υπό πραγματοποίηση, καθορίζοντας το όνομα του κυρίου 

του έργου, την περίοδο πραγματοποίησης, το κόστος του έργου και τον τύπο των 

καθηκόντων που έφερε εις πέρας ο υποψήφιος. Να περιλαμβάνονται και φωτογραφίες.  

• Την οικονομική προσφορά όπου εκτός των άλλων να αναγράφεται ο οίκος και ο τύπος κάθε 

υλικού καθώς και οι χώρες προέλευσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν (επί 

ποινή αποκλεισμού) τον πίνακα οικονομικής προσφοράς, ο οποίος θα τους παραδοθεί από 

την Γαλλική Σχολή Αθηνών σε μορφή excel και θα πρέπει να τον σφραγίσουν και 

υπογράψουν σε κάθε σελίδα. 

• Τα τεχνικά φυλλάδια όλων των υλικών  

• Τη Δήλωση Νο1 που παραδίδει στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο η Γαλλική Σχολή Αθηνών 

• Τη Δήλωση Νο2 που παραδίδει στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο η Γαλλική Σχολή Αθηνών 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται αποκλειστικά 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Πολιτικό Μηχανικό της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση nanselina.sianou@efa.gr. 

 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι φάκελοι των προσφορών θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή θα κατατίθενται ιδιοχείρως στην 

Υποδοχή  της Γαλλικής Σχολής Αθηνών στην κυρία Ιοκάστη Καμμένου με τον εξής τρόπο: Ο 

φάκελος θα φέρει τηv ένδειξη «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των 

Οπτικοακουστικών Συστημάτων στην Αίθουσα Συνεδρίων της Γαλλικής Σχολής 

Αθηνών» και θα είναι κατάλληλα σφραγισμένος. Οι αποστολές των φακέλων των προσφορών 

μέσω ταχυδρομείου θα κρίνονται εμπρόθεσμες με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας 

αποστολής. 

 

Πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων προσφορών ενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον μελετητή  για την επίδοση διευκρινίσεων. 

 

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, ώρα 12.00π.μ. 
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ΙV. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των Οπτικοακουστικών Συστημάτων 

στην Αίθουσα Συνεδρίων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών» θα εκτελείται παράλληλα με την 

εργολαβία της ανακαίνισης της αίθουσας συνεδριάσεων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθεί πιστά το χρονοδιάγραμμα της εργολαβίας «Επισκευή- Ανακαίνιση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» και να σέβεται τις προθεσμίες του.  

Το χρονοδιάγραμμα της εργολαβίας «Επισκευή- ανακαίνιση της ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» είναι 

το ακόλουθο :  

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης: Περίπου στις 31 Μαρτίου 2016 

Διάρκεια εργολαβίας: 110 ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη των εργασιών.   

 

V. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Η υλοποίηση, ο έλεγχος και η θέση σε λειτουργία της προτεινόμενης στην προσφορά λύσης 

αποτελούν ευθύνη του αναδόχου του έργου. Εάν ο ανάδοχος προσφύγει για το έργο αυτό σε 

συνεργαζόμενες εταιρείες ή υπεργολάβους οφείλει να προσκομίσει στην Γαλλική Σχολή Αθηνών 

τα στοιχεία τους (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις). Ο ανάδοχος 

οφείλει να προσδιορίσει τα μέρη τα οποία θα υλοποιήσει ο ίδιος και τα μέρη τα οποία θα 

αναθέσει σε άλλον, υποδεικνύοντας τον αντίστοιχο συνεργάτη ή υπεργολάβο.  Το προσωπικό 

που θα απασχοληθεί οφείλει να είναι έμπειρο και να κατέχει τις εφαρμοζόμενες τεχνικές.   

 

VΙ. ΕΓΓΥΗΣΗ    

Η υλοποιούμενη λύση θα έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων, η εγγύηση καλύπτει βλάβες. Η 

βοήθεια από τηλεφώνου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να είναι διαθέσιμη ανά 

πάσα στιγμή τις εργάσιμες ημέρες.  

Κάθε αίτημα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών που θα γίνεται για την υποστήριξη, οφείλει να 

απαντάται με την παροχή λύσης εντός μιας προθεσμίας 24ωρών.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού για 

μια δεκαετία.   

 

 

 


