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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
---- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 
   Τ.Κ.104 42, Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε. Παρασύρη 
Τηλέφωνο: 213 212 9752  
e-mail:              efsevia.parasyri@aead.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 
   ΑΔΑΜ:  
 
 
   Προς: 

       Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων ραφιών 

τύπου DEXION προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των κτηριακών 

εγκαταστάσεων της Αρχής στον νομό Αττικής και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 

της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»  
 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 

προσφορά, για την προμήθεια συστημάτων ραφιών τύπου DEXION προς κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων της Αρχής στον Νομό Αττικής και 

στις Περιφερειακές Υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις ποσότητες και τις 

τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Α’ και Γ’ της παρούσας, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της. Η αποστολή των υπό προμήθεια ειδών στις προαναφερόμενες 

υπηρεσίες της Ε.Α.Δ. καθώς και η συναρμολόγησή τους, όπου απαιτείται, αποτελεί 

υποχρέωση του αναδόχου και θα υλοποιηθεί κατόπιν υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής, 

βάσει και των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας. 

Η παρούσα σύμβαση θα ανατεθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατατάσσεται στον 

ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Προμηθειών  

(CPV): 39131000-9 «Ράφια γραφείου». 

 

Η  σύμβαση υποδιαιρείται σε Τμήματα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:  
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Πίνακας 1. Τμήματα σύμβασης 

Τμήμα 1 Υπηρεσίες Ε.Α.Δ. εντός Νομού Αττικής 

Τόπος παράδοσης υλικών 

- Ταχυδρομική Διεύθυνση 

Εκτιμώμενη Δαπάνη μη 

συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 24% 

(σε ευρώ) 

Συνολική Εκτιμώμενη 

Δαπάνη Τμήματος με 

Φ.Π.Α (σε ευρώ) 

Λεωφόρος Λένορμαν 195 

& Αμφιαράου, Αθήνα 

18.145,16€ 22.500,00€ 
Λεωφόρος Συγγρού 60, 

Αθήνα 

Λεμπέση 17, Αθήνα 

Πειραιώς 205, Αθήνα 

Τμήμα 2 Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας 

Τόπος παράδοσης υλικών 

- Ταχυδρομική Διεύθυνση 

Εκτιμώμενη Δαπάνη μη 

συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α  

(σε ευρώ) 

Συνολική Εκτιμώμενη 

Δαπάνη Τμήματος με 

Φ.Π.Α (σε ευρώ) 

Καλλιθέας 7 και 

Τζαβέλλα, Λάρισα 

 

 

2.016,13€ 

 

2.500,00€ 

Τμήμα 3 
Περιφερειακή Υπηρεσία 

Σερρών 

Τόπος παράδοσης υλικών 

- Ταχυδρομική Διεύθυνση 

Εκτιμώμενη Δαπάνη μη 

συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α  

(σε ευρώ) 

Συνολική Εκτιμώμενη 

Δαπάνη Τμήματος με 

Φ.Π.Α (σε ευρώ) 

Κιουταχείας 8, Σέρρες 1.612,90€ 2.000,00€ 

Τμήμα 4 
Περιφερειακή Υπηρεσία 

Θεσσαλονίκης 

Τόπος παράδοσης υλικών 

- Ταχυδρομική Διεύθυνση 

Εκτιμώμενη Δαπάνη ανά 

μονάδα με Φ.Π.Α  

(σε ευρώ) 

Συνολική Εκτιμώμενη 

Δαπάνη Τμήματος με 

Φ.Π.Α (σε ευρώ) 

Αγίας Σοφίας 46, 

Θεσσαλονίκη 
1.209,68€ 1.500,00€ 
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Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα 

Τμήματα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

 

 

1. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παρούσα προμήθεια ανέρχεται για το 

σύνολο των τμημάτων στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (28.500,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. έτους 

2022 και συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε.: 3120489001 «Αγορές λοιπών επίπλων» του Ειδικού 

Φορέα 1007-803-0000000, δυνάμει:  

• της με αριθ. πρωτ. οικ. 19801/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΕ446ΜΙ0Φ-6ΩΝ & ΑΔΑΜ: 

22REQ010848622) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και  

• της με αριθ.  πρωτ.  οικ. 35758/01-11-2022  (ΑΔΑ:  ΨΦΑΚ46ΜΙ0Φ-ΝΓΨ &  ΑΔΑΜ:  

22REQ011518003) συμπληρωματικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.   

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά τμήμα ορίζεται στον Πίνακα 1 ανωτέρω. 

 

2. Χρόνος και τρόπος υποβολής της προσφοράς: 

Η προσφορά υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

promitheies@aead.gr μέχρι την Τετάρτη, στις 23.11.2022.  

Η/Οι προσφορά/ες θα υποβληθεί/θουν για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων ανά 

τμήμα/τα και θα πρέπει να αναφέρουν το/τα τμήμα/τα της πρόσκλησης που αφορούν.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

3. Περιεχόμενο της προσφοράς: 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο, 

στην περίπτωση νομικού προσώπου, τον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α’ 

της παρούσας. 

2. Οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο, στην περίπτωση νομικού προσώπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β’ της παρούσας. Οι τιμές δίνονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών 

ψηφίων. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κατά τον νόμο 

προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

mailto:promitheies@aead.gr
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3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 

4. Χρόνος ισχύος προσφοράς:  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή της προσφοράς. Προς τούτο, συμπεριλαμβάνεται σχετική 

δήλωση χρόνου ισχύος της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα 

του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας. 

 

5. Απόρριψη προσφοράς: 

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Υποβληθεί εκπρόθεσμα. 

2. Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών. 

3. Δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υλικών ανά τμήμα/τα. 

4. Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά. 

5. Υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται. Στην 

περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα, θα απορρίπτεται η 

προσφορά μόνο για το Τμήμα στο οποίο η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την 

αντίστοιχη εκτιμώμενη δαπάνη. 

 

6. Κριτήριο ανάθεσης: 

Κριτήριο για την ανάθεση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

συνολική τιμή) πλέον Φ.Π.Α. ανά τμήμα.  

 

7. Δικαιολογητικά ανάθεσης: 

Για την έκδοση της απόφαση ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή θα καλέσει, με ειδική 

πρόσκληση, τον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά ανά Τμήμα (βάσει του κριτηρίου ανάθεσης), να υποβάλει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντα ή στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του φορέα, 

καθώς και οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το οποίο γίνεται δεκτό εφόσον έχει 

εκδοθεί εντός τριών μηνών από την υποβολή του.  Εναλλακτικά, ως απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 
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4412/2016, γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον προσφέροντα 

ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, από τον/τους  νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του. 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

ειδικής πρόσκλησης της παρούσας παραγράφου. 

ii. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός 

είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

iii. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, γίνεται δεκτή εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 

της. 

iv. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης (στην περίπτωση νομικού προσώπου): 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών της, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

v. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση φυσικού 

προσώπου. 

vi. Επικαιροποιημένο, εφόσον απαιτείται, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από 

το ΓΕΜΗ, στην περίπτωση νομικού προσώπου, για την απόδειξη της νόμιμης 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή του. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν από τους οικονομικούς φορείς και 

κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς. 

 

8. Χρόνος παράδοσης υλικού: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών της παρούσας ανά τμήμα, 

είτε τμηματικά είτε άπαξ, και να ολοκληρώσει την συναρμολόγησή τους στις κτηριακές 

εγκαταστάσεις της Αρχής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα Α΄ της 

παρούσας, εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 

τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, 
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είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο 

από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

 

9. Παραλαβή συμβατικού αντικείμενου: 

Η/Οι παραλαβή/ες θα γίνει/ουν από την/τις αρμόδια/ες επιτροπή/ές της αναθέτουσας 

αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016. 

 

10. Πληρωμή: 

Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί με έκδοση τακτικού/ων 

χρηματικού/ων εντάλματος/ων πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου 

της σύμβασης και την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού/ων, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

για την πληρωμή.  

Τον/ους ανάδοχο/ους θα βαρύνουν οι κατά τον νόμο ισχύουσες κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.  

Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι τυχόν επιβαλλόμενες κρατήσεις 

και στο υπόλοιπο ποσό πραγματοποιείται κράτηση 4% για την πώληση αγαθών, που 

αποτελεί και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την 

παρ. 2, του άρθρου 64, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α )́ όπως ισχύει. 

 

 

11. Δημοσιότητα: 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στην ενότητα προκηρύξεις: 

https://aead.gr/prokirixeis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

https://aead.gr/prokirixeis
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
Προμήθεια συστημάτων ραφιών τύπου DEXION προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 

υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζονται σε κτήρια εντός του Ν. Αττικής 

καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της Αρχής σύμφωνα με τις ποσότητες και 

τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος Παραρτήματος Α’ της πρόσκλησης.  

Στους παρακάτω πίνακες, απεικονίζεται το αντικείμενο της σύμβασης ανά τμήμα/τα. 

 

1. ΤΜΗΜΑ Α_ΑΤΤΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  22.500,00 

ΚΤΗΡΙΟ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 195 & ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ 

ΥΛΙΚΟ Τεμάχια 

ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2,5μ 300 

Λαμαρίνα (Ράφι) 58Χ30 100 

Λαμαρίνα (Ράφι) 58Χ38 100 

Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ30 100 

Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ38 100 

Λαμαρίνα (Ράφι) 122Χ30 50 

Λαμαρίνα (Ράφι) 122Χ38 50 

Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 3000 

Πέλματα 300 

Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα  1000 

 

ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 205 

ΥΛΙΚΟ Τεμάχια 

ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2,5μ 120 

Λαμαρίνα (Ράφι) 58Χ30 30 

Λαμαρίνα (Ράφι) 58Χ38 50 

Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ30 70 

Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ38 125 

Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 1500 

Πέλματα 110 

Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα 200 
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ΚΤΗΡΙΟ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 60 

ΥΛΙΚΟ Τεμάχια 

ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2μ 110 

Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ30 90 

Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ38 150 

Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 1500 

Πέλματα 100 

Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα 200 

  

ΚΤΗΡΙΟ ΛΕΜΠΕΣΗ 17 

ΥΛΙΚΟ Τεμάχια 

ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2,5μ 85 

ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2μ 30 

Λαμαρίνα (Ράφι) 58Χ30 55 

Λαμαρίνα (Ράφι) 58Χ38 30 

Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ30 45 

Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ38 105 

Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 1500 

Πέλματα 100 

Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα 200 

 

Επισημαίνεται ότι στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Αρχής επι των οδών Πειραιώς 205, Λ. 

Συγγρού 60 και Λεμπέση 17 η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση του αντικειμένου της 

προμήθειας αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. Η διάταξη του συστήματος ραφιών 

τύπου dexion θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα σχέδια του Παραρτήματος Γ’ της παρούσας 

πρόσκλησης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Για τα υπό προμήθεια είδη που αφορούν την κεντρική υπηρεσία της Αρχής επί των οδών 

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, δεν απαιτείται συναρμολόγηση από τον ανάδοχο. Τα είδη 

θα μεταφερθούν συσκευασμένα στο χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή εντός 

του κτηρίου.  

 

2. ΤΜΗΜΑ Β_ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  2.500,00 

ΥΛΙΚΟ Τεμάχια 

ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2,5μ 40 
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Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ30 48 

Λαμαρίνα (Ράφι) 122Χ30 36 

Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 500 

Πέλματα 40 

Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα 100 

 

3. ΤΜΗΜΑ Γ_ΣΕΡΡΕΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  2.000,00 

 

ΥΛΙΚΟ  Τεμάχια 

ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2μ 52 

Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ38 65 

Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 500 

Πέλματα 55 

Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα 120 

 

4. ΤΜΗΜΑ Δ_ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  1.500,00 

 

ΥΛΙΚΟ Τεμάχια 

ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2,5μ 8 

Λαμαρίνα (Ράφι) 122Χ30 12 

Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 100 

Πέλματα 8 

Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα 25 

 

Η αποστολή των υπό προμήθεια ειδών στα Τμήματα Β, Γ και Δ και η συναρμολόγηση τους  

αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου και θα υλοποιηθεί κατόπιν υποδείξεων της 

Αναθέτουσας Αρχής,  

Οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψουν με την ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ τους συμπληρωμένους τους πίνακες που ακολουθούν (απάντηση – παραπομπή 

στα σχετικά – αντίστοιχα έγγραφα της τεχνικής προσφοράς) και να προσκομίσουν τα 

ζητούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα. 
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ΤΜΗΜΑ Α_ΑΤΤΙΚΗ   

 

ΥΛΙΚΑ DEXION - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1 
ΓΩΝΙΕΣ κολώνες διάτρητες, πάχους 
1,8mm, σε σχήμα ισοσκελούς γωνιακού 
ελάσματος 36Χ36mm, ύψους 2,5m. 

505 

  

Α.2 ΓΩΝΙΕΣ κολώνες διάτρητες, πάχους 
1,8mm, σε σχήμα ισοσκελούς γωνιακού 
ελάσματος 36Χ36mm, ύψους 2m. 

140 

  

Α.3 Λαμαρίνα (Ράφι), διαστάσεων 58Χ30cm, 
πάχους 0,8mm, από χάλυβα 

185 
  

Α.4 Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 58Χ38cm, 
πάχους 0,8mm, από χάλυβα 

180 
  

Α.5 Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 92Χ30cm, 
πάχους 0,8mm, από χάλυβα 

305 
  

Α.6 Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 92Χ38cm, 
πάχους 0,8mm, από χάλυβα 

480 
  

Α.7 Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 122Χ30cm, 
πάχους 0,8mm, από χάλυβα 

50 
  

Α.8 
Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 122Χ38cm, 
πάχους 0,8mm, από χάλυβα 

50 
  

Α.9 Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 7.500   

Α.10 Πέλματα 610   

Α.11 Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm, από 
χάλυβα 

1.600 
  

Α.12 Τα υλικά Α.1 έως Α.8 & Α.11 θα έχουν 
δεχθεί ηλεκτροστατική βαφή χρώματος 
Γκρί και πολυμερισμό σε φούρνο. 

ΝΑΙ 
  

Α.13 Τα ράφια θα πρέπει να έχουν ελάχιστη 
αντοχή φορτώσεως 90 Kgr/ράφι, με 
πλήρες κατανεμημένο φορτίο, για 
κατασκευές με 4 κολώνες ανά στοιχείο. 

ΝΑΙ 

  

Α.14 Οι κολώνες-ορθοστάτες θα πρέπει να 
έχουν αντοχή φορτώσεως 1.500Kg/τεμ 

ΝΑΙ 
  

Α.15 Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης 
των υλικών στον όροφο και στο σημείο 
του κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την  
παραγγελία, καθώς και η συναρμολόγηση 
βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

Α.15 Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) 
έτους. Η εγγύηση πιστοποιείται με Υ/Δ 
του προμηθευτή στην οποία θα 
δηλώνεται ότι «Οποιοδήποτε υλικό 
παρουσιάσει οποιοδήποτε ελάττωμα 

ΝΑΙ 
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ΥΛΙΚΑ DEXION - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εντός 1 έτους από την παράδοσή του, θα 
αντικαθίσταται εντός 3 εργασίμων 
ημερών με δική μου ευθύνη και δαπάνη». 
Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη 
ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων 
των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία 
των υπό προμήθεια υλικών σε ποσοστό 
άνω του 5%, τότε ο προμηθευτής 
υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση 
όλου του συγκεκριμένου τύπου υλικού με 
άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την 
σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η 
αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον 
προμηθευτή με δική του ευθύνη και 
δαπάνη. 

Α.16 
Το προσφερόμενο είδος θα είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο.  

ΝΑΙ  
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΤΜΗΜΑ Β_ΛΑΡΙΣΑ 

ΥΛΙΚΑ DEXION - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1 ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2,5μ 40   

Α.2 Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ30 48   

Α.3 Λαμαρίνα (Ράφι) 122Χ30 36   

Α.4 Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 500   

Α.5 Πέλματα 40   

Α.6 Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα 100   

Α.7 Τα υλικά Α.1 έως Α.3 και Α.6 θα έχουν δεχθεί 
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος Γκρί και 
πολυμερισμό σε φούρνο. 

ΝΑΙ 
  

Α.8 Τα ράφια θα πρέπει να έχουν ελάχιστη 
αντοχή φορτώσεως 90 Kgr/ράφι, με πλήρες 
κατανεμημένο φορτίο,  για κατασκευές με 4 
κολώνες ανά στοιχείο. 

ΝΑΙ 

  

Α.9 Οι κολώνες-ορθοστάτες θα πρέπει να έχουν 
αντοχή φορτώσεως 1.500Kg/τεμ 

ΝΑΙ 
  

Α.10 Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των 
υλικών στον όροφο και στο σημείο του 
κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την 
παραγγελία, καθώς και η συναρμολόγηση 
βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

Α.11 Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) 
έτους. Η εγγύηση πιστοποιείται με Υ/Δ του 
προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται ότι 
«Οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει 
οποιοδήποτε ελάττωμα εντός 1 έτους από την 
παράδοσή του, θα αντικαθίσταται εντός 3 
εργασίμων ημερών με δική μου ευθύνη και 
δαπάνη». Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την 
άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία 
όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία των 
υπό προμήθεια υλικών σε ποσοστό άνω του 
5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην 
άμεση αντικατάσταση όλου του 
συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο 
αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την 
σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η 
αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον 
προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη. 

ΝΑΙ 

  

Α.12 
Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο 
και αμεταχείριστο.  

ΝΑΙ  
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΤΜΗΜΑ Γ_ΣΕΡΡΕΣ 

ΥΛΙΚΑ DEXION - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1 ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2μ 52   

Α.2 Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ38 65   

Α.3 Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 500   

Α.4 Πέλματα 55   

Α.5 Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα 120   

Α.6 Τα υλικά Α.1 έως Α.3 και Α.5   θα έχουν δεχθεί 
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος Γκρί και 
πολυμερισμό σε φούρνο. 

ΝΑΙ 
  

Α.7 Τα ράφια θα πρέπει να έχουν ελάχιστη 
αντοχή φορτώσεως 90 Kgr/ράφι, με πλήρες 
κατανεμημένο φορτίο για κατασκευές με 4 
κολώνες ανά στοιχείο. 

ΝΑΙ 

  

Α.8 Οι κολώνες-ορθοστάτες θα πρέπει να έχουν 
αντοχή φορτώσεως 1.500Kg/τεμ 

ΝΑΙ 
  

Α.9 Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των 
υλικών στον όροφο και στο σημείο του 
κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την 
παραγγελία, καθώς και η συναρμολόγηση 
βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

Α.10 Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) 
έτους. Η εγγύηση πιστοποιείται με Υ/Δ του 
προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται ότι 
«Οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει 
οποιοδήποτε ελάττωμα εντός 1 έτους από την 
παράδοσή του, θα αντικαθίσταται εντός 3 
εργασίμων ημερών με δική μου ευθύνη και 
δαπάνη». Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την 
άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία 
όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία των 
υπό προμήθεια υλικών σε ποσοστό άνω του 
5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην 
άμεση αντικατάσταση όλου του 
συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο 
αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την 
σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η 
αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον 
προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη. 

ΝΑΙ 

  

Α.11 
Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο 
και αμεταχείριστο.  

ΝΑΙ  
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΤΜΗΜΑ Δ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΥΛΙΚΑ DEXION - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α.1 ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2,5μ 8   

Α.2 Λαμαρίνα (Ράφι) 122Χ30 12   

Α.3 Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι 100   

Α.4 Πέλματα 8   

Α.5 Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm από χάλυβα 25   

Α.6 Τα υλικά Α.1, Α.2 και Α.5  θα έχουν δεχθεί 
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος Γκρί και 
πολυμερισμό σε φούρνο. 

ΝΑΙ 
  

Α.7 Τα ράφια θα πρέπει να έχουν ελάχιστη 
αντοχή φορτώσεως 90 Kgr/ράφι, με πλήρες 
κατανεμημένο φορτίο για κατασκευές με 4 
κολώνες ανά στοιχείο. 

ΝΑΙ 

  

Α.8 Οι κολώνες-ορθοστάτες θα πρέπει να έχουν 
αντοχή φορτώσεως 1.500 Kg/τεμ 

ΝΑΙ 
  

Α.9 Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των 
υλικών στον όροφο και στο σημείο του 
κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την 
παραγγελία, καθώς και η συναρμολόγηση 
βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

Α.10 Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) 
έτους. Η εγγύηση πιστοποιείται με Υ/Δ του 
προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται ότι 
«Οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει 
οποιοδήποτε ελάττωμα εντός 1 έτους από την 
παράδοσή του, θα αντικαθίσταται εντός 3 
εργασίμων ημερών με δική μου ευθύνη και 
δαπάνη». Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την 
άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία 
όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία των 
υπό προμήθεια υλικών σε ποσοστό άνω του 
5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην 
άμεση αντικατάσταση όλου του 
συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο 
αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την 
σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η 
αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον 
προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη. 

ΝΑΙ 

  

Α.11 
Το προσφερόμενο είδος θα είναι καινούργιο 
και αμεταχείριστο.  

ΝΑΙ  
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α_ΑΤΤΙΚΗ 

Στοιχεία προσφέροντα οικονομικού φορέα:  

Επωνυμία …………………………………….   Έδρα……………………………………………………………. 

Οδός………………………….................... Αριθμός………….. Τηλέφωνο……………………… Email…………………………….. 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

α/α Περιγραφή υλικού  
Μονάδα 

Μέτρησης 

Προσφερόμενη 
τιμή ανά 

μονάδα πλέον 
Φ.Π.Α. σε ευρώ 

Ποσότητα  

Συνολική 
Προσφερόμενη 

τιμή πλέον Φ.Π.Α. 
σε ευρώ 

1 

ΓΩΝΙΕΣ κολώνες διάτρητες, 
πάχους 1,8mm, σε σχήμα 
ισοσκελούς γωνιακού ελάσματος 
36Χ36mm, ύψους 2,5m. 

Τεμάχιο  505  

2 

ΓΩΝΙΕΣ κολώνες διάτρητες, 
πάχους 1,8mm, σε σχήμα 
ισοσκελούς γωνιακού ελάσματος 
36Χ36mm, ύψους 2m. 

Τεμάχιο  140  

3 

Λαμαρίνα (Ράφι), διαστάσεων 
58Χ30cm, πάχους 0,8mm, από 
χάλυβα 

Τεμάχιο  185  

4 

Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 
58Χ38cm, πάχους 0,8mm, από 
χάλυβα 

Τεμάχιο  180  

5 

Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 
92Χ30cm, πάχους 0,8mm, από 
χάλυβα 

Τεμάχιο  305  

6 

Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 
92Χ38cm, πάχους 0,8mm, από 
χάλυβα 

Τεμάχιο  480  

7 

Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 
122Χ30cm, πάχους 0,8mm, από 
χάλυβα 

Τεμάχιο  50  

8 

Λαμαρίνα (Ράφι) διαστάσεων 
122Χ38cm, πάχους 0,8mm, από 
χάλυβα 

Τεμάχιο  50  

9 Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι Τεμάχιο  7.500  

10 Πέλματα Τεμάχιο  610  

11 
Κομβοελάσματα πάχους 0,8mm, 
από χάλυβα 

Τεμάχιο  1.600  

Φ.Π.Α. 24%  
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Συνολική Προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

 

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ / η 

εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εξήντα (60) ημέρες. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 17 

                ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β_ΛΑΡΙΣΑ 

Στοιχεία προσφέροντα οικονομικού φορέα:  

Επωνυμία …………………………………….   Έδρα……………………………………………………………. 

Οδός………………………….................... Αριθμός………….. Τηλέφωνο……………………… Email…………………………….. 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

α/α Περιγραφή υλικού  
Μονάδα 

Μέτρησης 

Προσφερόμενη 
τιμή ανά 

μονάδα πλέον 
Φ.Π.Α. σε ευρώ 

Ποσότητα  

Συνολική 
Προσφερόμενη 

τιμή πλέον Φ.Π.Α. 
σε ευρώ 

1 ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2,5μ Τεμάχιο  40  

2 Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ30 Τεμάχιο  48  

3 Λαμαρίνα (Ράφι) 122Χ30 Τεμάχιο  36  

4 Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι Τεμάχιο  500  

5 Πέλματα Τεμάχιο  40  

6 
Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm 
από χάλυβα 

Τεμάχιο  100  

Φ.Π.Α. 24%  

Συνολική Προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

 

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ / η 

εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εξήντα (60) ημέρες. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ_ΣΕΡΡΕΣ 

Στοιχεία προσφέροντα οικονομικού φορέα:  

Επωνυμία …………………………………….   Έδρα……………………………………………………………. 

Οδός………………………….................... Αριθμός………….. Τηλέφωνο……………………… Email…………………………….. 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

α/α Περιγραφή υλικού  
Μονάδα 

Μέτρησης 

Προσφερόμενη 
τιμή ανά 

μονάδα πλέον 
Φ.Π.Α. σε ευρώ 

Ποσότητα  

Συνολική 
Προσφερόμενη 

τιμή πλέον Φ.Π.Α. 
σε ευρώ 

1 ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2μ Τεμάχιο  52  

2 Λαμαρίνα (Ράφι) 92Χ38 Τεμάχιο  65  

3 Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι Τεμάχιο  500  

4 Πέλματα Τεμάχιο  55  

5 
Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm 
από χάλυβα 

Τεμάχιο  120  

Φ.Π.Α. 24%  

Συνολική Προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

 

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ / η 
εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εξήντα (60) ημέρες. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Στοιχεία προσφέροντα οικονομικού φορέα:  

Επωνυμία …………………………………….   Έδρα……………………………………………………………. 

Οδός………………………….................... Αριθμός………….. Τηλέφωνο……………………… Email…………………………….. 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

α/α Περιγραφή υλικού  
Μονάδα 

Μέτρησης 

Προσφερόμενη 
τιμή ανά 

μονάδα πλέον 
Φ.Π.Α. σε ευρώ 

Ποσότητα  

Συνολική 
Προσφερόμενη 

τιμή πλέον Φ.Π.Α. 
σε ευρώ 

1 ΓΩΝΙΕΣ 1,8mm 36Χ36  2,5μ Τεμάχιο  8  

2 Λαμαρίνα (Ράφι) 122Χ30 Τεμάχιο  
12 

 
 

3 Βίδες Μ8Χ16 με παξιμάδι Τεμάχιο  100  

4 Πέλματα Τεμάχιο  8  

5 
Κομβοελάσματα, πάχους 0,8mm 
από χάλυβα 

Τεμάχιο  25  

Φ.Π.Α. 24%  

Συνολική Προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

 

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ / η 
εταιρεία που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / της 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εξήντα (60) ημέρες. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
……./……./…….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                               [υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ (Κατόψεις και Τομές) 

• Η απεικόνιση της αίθουσας Α αναφέρεται στο κτήριο επι της οδού Πειραιώς 205. 

• Η απεικόνιση της αίθουσας Β αναφέρεται στο κτήριο επι της οδού Λ. Συγγρού 60. 

• Η απεικόνιση της αίθουσας Γ αναφέρεται στο κτήριο επι της οδού Λεμπέση 17. 
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