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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/02/2019 

Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση 

Τύπος Προμήθειας: Κατασκευή και εγκατάσταση τεσσάρων (4) μεταλλικών 

ραμπών για ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι 

Περιγραφή Προμήθειας:  Επισυνάπτονται Τεχνικές Προδιαγραφές 

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€), 

χωρίς ΦΠΑ: 
1.612,90(€) 

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€), 

με ΦΠΑ: 
2.000,00(€) 

Τίτλος Προγράμματος  στο οποίο εντάσσεται η 

Προμήθεια: 

Βελτίωση των υποδομών του Ιδρύματος για την 

προσβασιμότητα των φοιτητών ΑμΕΑ 

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Κωδικός έργου  80140 

Κωδικός MIS/Κωδικός Σύμβασης (Επιχειρησιακού ή 

Ευρωπαϊκού Έργου): 

MIS: 5024822 (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Επιστημονικός Υπεύθυνος  

 

Κα Κουνενού Καλλιόπη 

Στοιχεία επικοινωνίας: Μπενόπουλος Ιωάννης 

τηλ.: 210 2896883 

e-mail: impenopoulos@aspete.gr 

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας, στο πλαίσιο του προγράμματος (με τα ως άνω 

στοιχεία), που αφορά σε κατασκευή και εγκατάσταση τεσσάρων (4) μεταλλικών ραμπών για ΑΜΕΑ στις 

εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” (με τα ως άνω 

στοιχεία), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 1.612,90€ πλέον Φ.Π.Α. 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προμήθειας. 

Η παράδοση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. 

Οι σχετικές προσφορές αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: impenopoulos@aspete.gr 

έως και Τρίτη 05-03-2019.                                                                                                  

 
 
 

Ο Η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής  
και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 
 
 

Αργυρώ Μεντάκη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ράμπα 
Το δάπεδο της ράμπας θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα διαστάσεων ΠxM (1x2) 
μέτρα και πάχους 2,5mm ανάγλυφη (κριθάρι) και θα διαθέτει χειρολισθήρα 
από την μια πλευρά. Εκατέρωθεν του δαπέδου κατακόρυφα θα συγκολληθούν 
ίδιες λαμαρίνες μεταβλητού πλάτους ώστε να στηρίζουν το δάπεδο και να  
δημιουργηθεί η απαιτούμενη κλίση. Οι κατακόρυφες λαμαρίνες θα 
υπερβαίνουν το δάπεδο κατά 10  cm ώστε να δημιουργηθεί περίζωμα 
(σοβατεπί) που να αποτρέπει την έξοδο των τροχών των αμαξιδίων από την 
ράμπα. Θα γίνει συνεχής συγκόλληση των κατακορύφων λαμαρινών και του 
δαπέδου στην πάνω και στην κάτω επιφάνεια της ράμπας. Στην κάτω επιφάνεια 
θα συγκολληθούν σε ομοιόμορφα κατανεμημένες αποστάσεις σιδηρογωνιές 
μήκους 10 εκ. διατομής 40Χ40 ανά 50 εκατοστά (4 σε κάθε πλευρά).     
 
Χειρολισθήρας 
Ο χειρολισθήρας θα αποτελείται από σωλήνα στρογγυλής διατομής 1’’ και από 
γωνιές 1’’. Η αγκύρωσή του πρέπει να εξασφαλίζει την συγκράτηση ή την έλξη 
του χρήστη από αυτόν, χωρίς ταυτόχρονα να διακόπτεται η συνέχεια της 
κίνησης της παλάμης του χεριού πάνω σε αυτόν. Το ύψος του από το δάπεδο 
θα είναι 0,90  μέτρα. 
 
Κλίση ράμπας 

Η κλίση της ράμπας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 12%. 
 
Λοιπές παρατηρήσεις 
Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της ράμπας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή έτσι ώστε να μην υπάρχουν επικίνδυνες αιχμές και γωνίες σε κανένα 
σημείο της. Η ράμπα θα πρέπει να παραδοθεί βαμμένη και πακτωμένη στο 
έδαφος. 

 

Οικονομική προσφορά 

Α/Α Είδος Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Κατασκευή και εγκατάσταση τεσσάρων (4) μεταλλικών ραμπών για 

ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 
 

ΦΠΑ 24%:  

ΣΥΝΟΛΟ:  

 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της 

προμήθειας. 

Η παράδοση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. 

Διάρκεια ισχύος προσφοράς: 

Ελάχιστη διάρκεια προσφοράς 60 ημέρες 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: 

ΑΔΑ: 6Ω7046Ψ8ΧΙ-Χ9Λ



 

Χρόνος παράδοσης: 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα 

γίνει με έξοδα που επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. 

Πληρωμή: 

Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει μετά την οριστική  

παραλαβή από αρμόδια επιτροπή και με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του 

Αναδόχου.  

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 
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