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ΘΔΜΑ: «Ποόρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ςημ ποξμήθεια ηλεκςοξλξγικξύ
σλικξύ και εογαλείχμ για ςημ Δθμική υξλή Δημόριαπ Τγείαπ».

Έυξμςαπ σπόφη :
1.
Σιπ διαςάνειπ όπχπ ιρυύξσμ :
1.1. ςξσ Ν. 2194/1994 (ΤΔΙ 34 Α), άοθοξ 3 «Οεοί μεςαςοξπήπ ςηπ ΔΡΔΣ ρε
Μ.Ο.Δ.Δ.» ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Ν.2920/2001(ΤΔΙ 131 Α), άοθοξ 15
παο. 5,
1.2. ςξσ Ν. 3861/2010 (ΥΔΚ 112 Α) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική
αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και
ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ ¨Οοϊγοαμμα Διαϋγεια¨ και άλλεπ
διαςάνειπ»,
1.3. ςξσ Ν.4013/2011 (ΥΔΚ 204 Α), άοθοξ 4 «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ
Ρσμβάρεχμ - Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Μ. 3588/2007
(πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) - Οοξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ
διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει,
1.4. ςξσ Ν.4172/2013 (ΤΔΙ 167 Α), «Τξοξλξγία ειρξδήμαςξπ, επείγξμςα μέςοα
εταομξγήπ ςξσ μ. 4046/2012, ςξσ μ. 4093/2012 και ςξσ μ. 4127/2013 και άλλεπ
διαςάνειπ»,
1.5. ςξσ Ν. 4524/2014 (ΤΔΙ 85 Α), «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ ελλημικήπ
ξικξμξμίαπ ρςξ πλαίριξ εταομξγήπ ςξσ Μ.4046/2012 και άλλεπ διαςάνειπ»,
1.6. ςξσ Ν. 4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α), «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και
επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ
διαςάνειπ» ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Ν.4412/2016, άοθοξ 377,
1.7. ςξσ Ν.4281/2014 (ΤΔΙ 160 Α), άοθοα 134 έχπ 138,139, 157 και ςηπ
παοαγοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 201, «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ ελλημικήπ
ξικξμξμίαπ, ξογαμχςικά θέμαςα Σπξσογείξσ Ξικξμξμικόμ και άλλεπ διαςάνειπ»,
1.8. ςξσ Ν. 4286/2014 (ΤΔΙ 194 Α), άοθοξ 13 «Γεμικέπ διαςάνειπ για ςη δημιξσογία
ρσρςήμαςξπ αμξιβόμ μξρξκξμείχμ - ρϋρςαρη και καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοείαπ με
ςημ επχμσμία «Δςαιοεία ρσρςήμαςξπ αμξιβόμ μξρξκξμείχμ αμόμσμη εςαιοεία» Οοξραομξγή ρςξ Δθμικϊ Δίκαιξ ςηπ Ξδηγίαπ 2012/39/ΔΔ ςηπ επιςοξπήπ ςηπ

1

ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9

17PROC002283612 2017-11-22

26ηπ Μξεμβοίξσ 2012 για ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2006/17/ΔΙ και λξιπέπ
διαςάνειπ», ϊπχπ ιρυϋει με ςξ άοθοξ 74 ςξσ Ν. 4445/2016 (ΤΔΙ 236Α),
«Δθμικϊπ Ληυαμιρμϊπ Ρσμςξμιρμξϋ, Οαοακξλξϋθηρηπ και Ανιξλϊγηρηπ ςχμ
Οξλιςικόμ Ιξιμχμικήπ Έμςανηπ και Ιξιμχμικήπ Ρσμξυήπ, οσθμίρειπ για ςημ
κξιμχμική αλληλεγγϋη και εταομξρςικέπ διαςάνειπ ςξσ μ. 4387/2016 (Α΄ 85)
και άλλεπ διαςάνειπ και ςξ άοθοξ 32 ςξσ Π.Δ. 121/17 (ΥΔΚ 148 Α).
1.9. ςξσ Ν.4412/2016 (ΤΔΙ 147 Α) «Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και
Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)»,
1.10. ςξσ Π.Δ. 1233/1981 (ΥΔΚ 306 Α ) «Οεοί ξογαμόρεχπ και λειςξσογίαπ ςηπ
Σ.Ρ.Α»,
1.11. ςξσ Π.Δ. 80/2016 (ΥΔΚ 194 Α) «Οεοί αμαλήφεχμ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ
διαςάκςεπ».
1.12. ςξσ Π.Δ. 121/17 (ΥΔΚ 148 Α) «Ξογαμιρμϊπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ».
2. Σιπ απξτάρειπ :
2.1. ςημ αοιθ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΤΔΙ 431 Β) απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ
Ξικξμξμικόμ «Ιαθξοιρμϊπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςχμ δαπαμόμ ςξσ δημξρίξσ
για ποξμήθειεπ και εογαρίεπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει,
2.2. ςημ αοιθ. Ο1/2380/18-12-2012 (ΤΔΙ 3400 Β) ΙΣΑ ςχμ Σπξσογόμ
Ξικξμξμικόμ, Δθμικήπ Άμσμαπ, Δρχςεοικόμ, Διξικηςικήπ Λεςαοοϋθμιρηπ και
Ζλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ, Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Σπξδξμόμ
Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ, Σγείαπ, Δημϊριαπ άνηπ και Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη,
Μασςιλίαπ και Αιγαίξσ «Πϋθμιρη ςχμ ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και
διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ ςξσ
Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και
Δικςϋχμ»,
2.3. ςημ αοιθ. 5143/05-12-2014 (ΤΔΙ 3335 Β) ΣΑ ςξσ Αμαπληοχςή Σπξσογξϋ
Ξικξμξμικόμ «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, ςηπ διαδικαρίαπ
παοακοάςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ σπέο ςηπ Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ., καθόπ και
ςχμ λξιπόμ λεπςξμεοειόμ εταομξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 3, ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ
Μ. 4013/2011 (ΤΔΙ 204 Α) ϊπχπ ιρυϋει»,
2.4. ςημ αοιθ. ποχς. Α1α/47145/02-08-2017 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Διξοιρμϊπ Ιξρμήςξοξπ ρςημ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ» (ΑΔΑ:
7Α25465ΤΣΞ-ΠΗ6),
2.5. ςημ αοιθ. ποχς. Β1.α/ξικ. 93503/12-12-16 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Ιαςαμξμή πιρςόρεχμ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2017 ςξσ
Σπξσογείξσ Σγείαπ ρε επιμέοξσπ Ιχδικξϋπ Αοιθμξϋπ Δνϊδχμ (ΙΑΔ)»
(ΑΔΑ:ΦΚ5Δ465ΤΣΞ-83Φ),
2.6. ςημ αοιθμ. ποχς. 2/9647/ΔΟΓΙ/15-12-16 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Κξγιρςηοίξσ
ςξσ Ιοάςξσπ με θέμα «Διάθερη ςχμ πιρςόρεχμ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ
ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2017»(ΑΔΑ:ΩΛΙΥΖ-773)
2.7. ςημ αο. ποχς. Α1β/Γ.Ο. ξικ.97975/29-12-16 Ι.Σ.Α. «Λεςατξοά και καςαμξμή
ςχμ αομξδιξςήςχμ ςξσ αο. 69Γ ςξσ μ. 4270/2014 ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ
Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ. (ΤΔΙ
4464/Β/30-12-16),
2.8. ςημ απϊταρη ςξσ ρσλλϊγξσ ςχμ Ιαθηγηςόμ ςηπ ΔΡΔΣ (414/13-1-2017) πεοί
ενξσριξδϊςηρηπ Ιξρμήςξοα και Αμ. Ιξρμήςξοα για ςα ξικξμξμικά θέμαςα ςηπ
Δ.Ρ.Δ.Σ.
2.9. ςημ αοιθ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.166/24-01-2017 απϊταρη ςξσ Ιξρμήςξοα ςηπ ΔΡΔΣ
«Ρσγκοϊςηρη Δςήριχμ Δπιςοξπόμ: α) διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ
διαγχμιρμόμ, β) παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ ειδόμ σπηοεριόμ και
εκςέλερηπ εογαριόμ και γ) ανιξλϊγηρηπ εμρςάρεχμ και ποξρτσγόμ.» (ΑΔΑ:
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65Ξ0465ΤΣΞ-ΑΩΕ),
ϊπχπ
ςοξπξπξιήθηκε
με
ςημ
αοιθ.
ΔΡΔΣ/ξικ.1549/15-05-2017 απϊταρη (ΑΔΑ:6ΗΓΗ465ΤΣΞ-ΡΖΔ).

ποχς.

2.10. ημ αοιθ. ποχς. Β1.α/ξικ. 6179/27-01-2017 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Ιαςαμξμή κξιμόμ πιρςόρεχμ ςχμ τξοέχμ 110 και 210 ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ
ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2017»
2.11. ςημ αοιθ. ποχς. 2/5834/7-2-2017 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Κξγιρςηοίξσ ςξσ
Ιοάςξσπ, με θέμα: «Λεςαβξλέπ εκςελξϋμεμξσ ποξωπξλξγιρμξϋ».
2.12. ςημ με αοιθμ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.1605/18-05-2017 «Έγκοιρη ρκξπιμϊςηςαπ για
ςη ποξμήθεια ηλεκςοξλξγικξϋ σλικξϋ για ςημ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ»
(ΑΔΑ: ΩΙ3Η465ΤΣΞ-0Λ8, ΑΔΑΛ:17REQ002187619),
2.13. ςημ με αοιθμ. ποχς. Β3α/82091/16.11.2017 απϊταρη ςηπ Διεϋθσμρηπ
Ξικξμξμικήπ Διαυείοιρηπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ με θέμα: «Αμάληφη
σπξυοέχρηπ και δέρμεσρη πίρςχρηπ πξρξϋ 1.800,00 εσοό απϊ ςξμ Τ. 210 Ι.Α.Δ 1311», η ξπξία καςαυχοήθηκε ρςξ βιβλίξ εγκοίρεχμ και εμςξλόμ
πληοχμήπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ με α/α 91036 (ΑΔΑ: ΦΝ7Λ465ΤΣΞ-ΩΠ,
ΑΔΑΛ:17REQ002275661)
2.14. ςημ σπ’ αοιθμ. 427/10.11.2017 Απϊταρη ςηπ Ρσμεδοίαρηπ ςξσ Ρσλλϊγξσ ςχμ
Ιαθηγηςόμ ςηπ ΔΡΔΣ πεοί έγκοιρηπ ςηπ ποϊρκληρηπ εκδήλχρηπ
εμδιατέοξμςξπ για ςημ απεσθείαπ αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ ηλεκςοξλξγικξϋ
σλικξϋ και εογαλείχμ για ςημ ΔΡΔΣ, ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ δαπάμηπ
1.800€ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ), ρε βάοξπ ςξσ ΙΑΔ 1311 Τ210.
3. ξ γεγξμϊπ ϊςι, η ρσμξλική δαπάμη αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ υιλίχμ ξκςακξρίχμ
εσοό (1.800,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΤΟΑ και θα καλστθεί απϊ ςιπ
πιρςόρειπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ, έςξσπ 2017 και
ρσγκεκοιμέμα ςξμ Τ 210 ΙΑΔ 1311.
4. ημ αμάγκη για ποξμήθεια ηλεκςοξλξγικξϋ σλικξϋ και εογαλείχμ για ςημ Δθμική
Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ (ΔΡΔΣ).

Ποόρκληρη Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ
Ζ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ (ΔΡΔΣ) ποξςίθεςαι μα ποξβεί ρςημ ποξμήθεια
ηλεκςοξλξγικξϋ σλικξϋ και εογαλείχμ, με ςη διαδικαρία ςηπ απεσθείαπ αμάθερηπ,
ρσμξλικήπ δαπάμηπ έχπ υιλίχμ ξκςακξρίχμ εσοώ (1.800,00€) ρσμπεοιλαμβαμϊμεμξσ
ςξσ αμαλξγξϋμςξπ Τ.Ο.Α.
Ζ δαπάμη θα βαοϋμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ Τ 210 ΙΑΔ 1311, έςξσπ
2017.
Από ςη διαγχμιρςική διαδικαρία θα ποξκύφξσμ μειξδόςηπ/μειξδόςεπ αμά Ομάδα
Διδώμ.
Ζ αμάθερη θα γίμει ρςξμ σπξφήτιξ αμάδξυξ με ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική
άπξφη ποξρτξοά πξσ πληοξί ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ
ποϊρκληρηπ, απξκλειρςικά βάρει ςιμήπ (υαμηλϊςεοη ςιμή) αμά Ξμάδα Διδόμ.
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Ζ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ μπξοεί μα αμαθέρει ςημ κάθε ξμάδα ειδόμ ρε
διατξοεςικϊ ποξμηθεσςή. Σα πξρά αμά ξμάδα ςξσ εμδεικςικξύ ποξϋπξλξγιρμξύ είμαι
ςα σφηλόςεοα πξσ μπξοξύμ μα γίμξσμ απξδεκςά ρςξμ διαγχμιρμό. Ιάθε ποξρτξοά
ποέπει μα καλϋπςει σπξυοεχςικά ϊλα ςα είδη ςηπ κάθε ξμάδαπ πξσ πεοιλαμβάμει.
Ποξρτξοέπ πξσ δεμ θα πεοιλαμβάμξσμ όλα ςα είδη κάπξιαπ ξμάδαπ θα
απξοοίπςξμςαι χπ ποξπ ςη ρσγκεκοιμέμη ξμάδα.
Σπξβξλή εμαλλακςικόμ ποξρτξοόμ δεμ επιςοέπεςαι.
Ζ

επιςοξπή

ανιξλϊγηρηπ

ςχμ

ποξρτξοόμ

δϋμαςαι

μα

ειρηγηθεί,

εμςϊπ

ςηπ

ποξωπξλξγιρθείρηπ δαπάμηπ, ςημ καςακϋοχρη μεγαλϋςεοηπ πξρϊςηςαπ έχπ πξρξρςξϋ
30%, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 104 ςξσ Μ.4412/2016.
σγκεκοιμέμα η ποόρκληρη ατξοά ςιπ ενήπ δύξ διακοιςέπ μεςανύ ςξσπ ξμάδεπ:
ΟΜΑΔΑ Α: Ποξμήθεια ηλεκςοξλξγικξύ σλικξύ, ρσμξλικήπ δαπάμηπ μέυοι ςξσ πξρξϋ
ςχμ υιλίχμ διακξρίχμ πεμήμςα εσοό (1.250,00€), ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ϊπχπ
πεοιγοάτεςαι ρςξμ Πίμακα Γ1 ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ.
ΟΜΑΔΑ Β: Ποξμήθεια εογαλείχμ, ρσμξλικήπ δαπάμηπ μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ
πεμςακξρίχμ

πεμήμςα

εσοό

(550,00€),

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ

Τ.Ο.Α.

ϊπχπ

πεοιγοάτεςαι ρςξμ Πίμακα Γ2 ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ.
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Α1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ
Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έυξσμ τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα ημεδαπά ή αλλξδαπά,
ρσμεςαιοιρμξί ή εμόρειπ/κξιμξποανίεπ ασςόμ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξ αμςικείμεμξ
ςηπ σπϊ αμάθερηπ σπηοερίαπ και λειςξσογξϋμ μϊμιμα. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ
ρσμμεςέυξσμ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςχμ παο. 2, 3 και 4 ςξσ άοθοξσ 19 ςξσ Μ. 4412/2016.
Ιάθε τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ δικαιξϋςαι μα ρσμμεςέυει ρε έμα μϊμξ διαγχμιζϊμεμξ
ρυήμα είςε μεμξμχμέμα είςε χπ μέλξπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη
θα απξκλείεςαι απϊ ςξμ διαγχμιρμϊ (γμχμξδϊςηρη ΜΡΙ 394/2000, ξλξμέλεια).
Α2. Λόγξι Απξκλειρμξύ
Ιάθε σπξφήτιξπ απξκλείεςαι απϊ ςη διαδικαρία αμάθερηπ, βάρει ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ
Μ.4412/2016, ετϊρξμ:


σπάουει ειπ βάοξπ ςξσ ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ
ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ ςηπ παο.1, άοθοξ 73 ςξσ Μ.4412/2016. Ρσμμεςξυή ρε
εγκληςική ξογάμχρη, δχοξδξκία, απάςη, ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα
ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, μξµιµξπξίηρη ερϊδχμ απϊ
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παοάμξµεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, παιδική εογαρία
και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ.


έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή
ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ,

Β. ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ -ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ιαςϊπιμ ςχμ αμχςέοχ, καλείρςε μα σπξβάλλεςε ςημ ποξρτξοά ραπ, έχπ ςημ Πέμπςη,
30 Νξεμβοίξσ 2017 και ώοα 13:00 ρςημ Σπηοερία Γεμικξϋ Οοχςξκϊλλξσ ςηπ ΔΡΔΣ (Κ.
Αλενάμδοαπ 196, Ι 115 21, Αθήμα, 1ξπ ϊοξτξπ), ρε έμα κλειρςϊ τάκελξ με ςημ έμδεινη
«Εκδήλωση εμδιαφέρομτος, για τημ προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εργαλείωμ
για τημ Εθμική Σχολή Δημόσιας Υγείας».
Ξ τάκελξπ ςηπ ποξρτξοάπ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ αίςηρη ρσμμεςξυήπ ποξπ ςημ
Αμαθέςξσρα Αουή (ΔΡΔΣ), η ξπξία καςαςίθεςαι εκςόπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ ποξρτξοάπ,
ποξκειμέμξσ μα ποχςξκξλληθεί απϊ ςξ Γεμικϊ Οοχςϊκξλλξ, ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα
ςξσ Παοαοςήμαςξπ Β. Ζ αίςηρη ποέπει μα σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ςξσ
ποξρτέοξμςξπ.
Ξ τάκελξπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα καςαςεθεί ασςξποξρόπχπ ή με ειδικά ποξπ ςξϋςξ
ενξσριξδξςημέμξ εκποϊρχπϊ ρςξ γοατείξ ποχςξκϊλλξσ ςηπ ΔΡΔΣ ή μα απξρςαλεί
ςαυσδοξμικά, με ρσρςημέμη επιρςξλή ή Courier ή ξπξιξδήπξςε άλλξ ςοϊπξ, ρςημ χπ
άμχ διεϋθσμρη. Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ςαυσδοξμικήπ απξρςξλήπ, η Σπηοερία ξσδεμία
εσθϋμη τέοει για ςξμ υοϊμξ και ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ τακέλχμ ποξρτξοάπ πξσ θα
απξρςαλξϋμ.
Οοξρτξοέπ πξσ θα καςαςίθεμςαι μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία και όοα, θα είμαι
εκποϊθερμεπ και θα επιρςοέτξμςαι υχοίπ μα απξρτοαγιρθξϋμ ατξϋ απξοοιτθξϋμ χπ
μη καμξμικέπ απϊ ςημ επιςοξπή διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.
Οοξρτξοέπ πξσ σπξβάλλξμςαι αμξικςέπ δεμ γίμξμςαι απξδεκςέπ και απξοοίπςξμςαι. Ξι
ποξρτξοέπ ποέπει μα έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ Δλλημική γλόρρα (με εναίοερη ςξσπ
ςευμικξϋπ ϊοξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ ποξρτξοά και μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι ρςημ
Αγγλική γλόρρα). Μα είμαι δακςσλξγοατημέμεπ και μα μη τέοξσμ νέρμαςα, παοάςσπεπ
διξοθόρειπ, ρβηρίμαςα, διαγοατέπ, ποξρθήκεπ, κλπ.
Ξ εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ κσοίχπ τάκελξπ κάθε ποξρτξοάπ ποέπει απαοαίςηςα μα τέοει
ςημ ΔΟΩΜΣΛΘΑ και ςη ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ςξσ ποξρτέοξμςξπ Διαγχμιζϊμεμξσ και μα αμαγοάτει
εσκοιμόπ ςιπ ακϊλξσθεπ εμδείνειπ :
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•

ημ λένη «ΟΠΞΡΤΞΠΑ»

•

ξμ ςίςλξ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ «ΔΗΜΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΣΓΔΘΑΡ (ΔΡΔΣ)»

•

ημ διεϋθσμρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ «Κ. ΑΚΔΝΑΜΔΠΑΡ 196, ΑΗΖΜΑ, .Ι. 11521»

•

ξμ πλήοη ςίςλξ ςηπ Οοϊρκληρηπ και ςξμ αοιθμϊ ποχς. ασςήπ.



ημ ημεοξμημία διεμέογειαπ.

•

α ρςξιυεία επικξιμχμίαπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ ήςξι ςημ επχμσμία, ςημ διεϋθσμρη, ςξμ
αοιθμϊ, ςηλετόμξσ, ςξμ αοιθμϊ ςηλεξμξιξςσπίαπ (fax) και ςημ ηλεκςοξμική ςξσ
διεϋθσμρη (e-mail).

Ο εμιαίξπ ρτοαγιρμέμξπ κσοίχπ τάκελξπ ςηπ ποξρτξοάπ ποέπει απαοαίςηςα μα
πεοιλαμβάμει επί πξιμή απξκλειρμξύ:
1. Σευμική Ποξρτξοά, η ξπξία θα ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και
ςξσπ ειδικξϋπ ϊοξσπ ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι ρςημ παοξϋρα ποϊρκληρη. H ςευμική
ποξρτξοά ποέπει μα πεοιλαμβάμει:


ξμ πίμακα ειδώμ Γ1 ή/και Γ2 ρσμπληοχμέμξ υχοίπ ςιμέπ επί πξιμή
απξκλειρμξϋ.



Οιρςξπξιήρειπ, εγυειοίδια, έγγοατα, ή εκςσπόρειπ απϊ επίρημεπ ιρςξρελίδεπ
ςχμ καςαρκεσαρςόμ πξσ μα επιβεβαιόμξσμ ϊςι ςα είδη διαθέςξσμ ςιπ
απαοαίςηςεπ πιρςξπξιήρειπ και απαιςξϋμεμεπ ποξδιαγοατέπ, ϊπξσ απαιςείςαι.

2. Τπεύθσμη Δήλχρη ςηπ παο.4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 1599/1986 (Α΄ 75) ϊπχπ
εκάρςξςε ιρυϋει και δεμ απαιςείςαι βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ απϊ
αομϊδια διξικηςική αουή ή ςα ΙΔΟ, ρϋμτχμα με ςξμ Μ.4250/2014 ΤΔΙ 74Α, ρςημ
ξπξία:
α) μα αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςξμ ξπξίξ ρσμμεςέυξσμ.
β) μα δηλόμεςαι ϊςι ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ έλαβε γμόρη ςχμ γεμικόμ και ειδικόμ
ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ ποϊρκληρηπ και ςξσπ απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα.
γ) παοαιςείςαι απϊ κάθε δικαίχμα απξζημίχρηπ, για ςημ ξπξιαδήπξςε απϊταρη
ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για αμαβξλή, μαςαίχρη ή ακϋοχρη ςξσ διαγχμιρµξϋ.
Ζ απαιςξϋμεμη καςά ςα άμχ σπεϋθσμη δήλχρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ μϊμιμξ
εκποϊρχπξ και διαυειοιρςή ςηπ εςαιοείαπ (δηλ. απϊ τσρικϊ ποϊρχπξ ςξ ξπξίξ
ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ εκποξρχπεί και δερμεϋει ςημ εςαιοεία) ή ποϊρχπξ
ειδικόπ ενξσριξδξςημέμξ.
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3. Οικξμξμική Ποξρτξοά (ρε κλειρςό σπξτάκελξ), ϊπξσ θα ποξρδιξοίζεςαι με
ρατήμεια ςξ κϊρςξπ ςχμ ειδόμ ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ
ςξσ Παοαοςήμαςξπ Α, επί πξιμή απξκλειρμξύ. Ξι σπξφήτιξι μπξοξϋμ μα
σπξβάλλξσμ ποξρτξοά για ςα είδη μίαπ ή και ςχμ δϋξ ξμάδχμ. H ανιξλϊγηρη και η
καςακϋοχρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γίμει νευχοιρςά αμά Ξμάδα Διδόμ, με κοιςήοιξ
καςακϋοχρηπ ςη υαμηλϊςεοη ςιμή.
Ρημειόμεςαι ϊςι ξι ςιμέπ θα ποέπει μα δίμξμςαι ρε ΔΣΠΩ, έχπ δϋξ δεκαδικά φητία.

Ζ απξρτοάγιρη ςηπ ποξρτξοάπ θα ποαγμαςξπξιηθεί ςημ Παοαρκεσή, 01 Δεκεμβοίξσ
2017 και ώοα 11:00 ρςημ Αίθξσρα ςηπ Ιξρμηςείαπ ςηπ ΔΡΔΣ (Κ. Αλενάμδοαπ 196,
Αθήμα, 1ξπ ϊοξτξπ) απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ
απξςελερμάςχμ ςχμ διαγχμιρμόμ και ςχμ διαδικαριόμ διαποαγμάςεσρηπ, πξσ ξοίρςηκε
με ςημ σπ. αοιθ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.166/24.01.2017 ρυεςική απϊταρη (ΑΔΑ: 65O0465ΤΣΞΑΩΕ), ϊπχπ ασςή ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοιθ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.1549/15.05.2017
απϊταρη (ΑΔΑ: 6ΗΓΗ465ΤΣΞ-ΡΖΔ) απϊταρη.
Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα ιρυϋξσμ για εμεμήμςα (90) ημέοεπ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Αϋνηρη ςχμ ςιμόμ απϊ ςσυϊμ λάθη και παοαλείφειπ απϊ
ςημ πλεσοά ςξσ Αμαδϊυξσ δεμ γίμξμςαι απξδεκςέπ.
Ρςημ ανιξλϊγηρη ςξσ διαγχμιρμξϋ θα ανιξλξγηθξϋμ μϊμξ ξι ποξρτξοέπ πξσ έυξσμ
ρσμςαυθεί και σπξβληθεί, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςα ρυεςικά κετάλαια ςηπ
παοξϋραπ ποϊρκληρηπ.
Ηα κοίμξμςαι χπ απαοάδεκςεπ και θα απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ πξσ:


δεμ δίμξσμ ςιμή ρε εσοό ή είμαι αϊοιρςεπ ή δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η
ποξρτεοϊμεμη ςιμή.



πεοιέυξσμ ςιμή ρε ρσμάλλαγμα ή με οήςοα ρσμαλλάγμαςξπ ή θέςξσμ ϊοξ
αμαποξραομξγήπ.



η ξικξμξμική ποξρτξοά σπεοβαίμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ ποϊρκληρηπ.



δεμ ρσμμξοτόμξμςαι με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ςξσπ ϊοξσπ ςηπ
ποϊρκληρηπ.



δεμ σπξβληθξϋμ ςα απαοαίςηςα έγγοατα και πιρςξπξιηςικά.
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Τπξβξλή ποξρτξοάπ από Έμχρη/Κξιμξποανία

Ζ κξιμή ποξρτξοά σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά, είςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ σπξφήτιξσπ
αμαδϊυξσπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη, είςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ ενξσριξδξςημέμξ με
ρσμβξλαιξγοατική ποάνη. Ρςημ ποξρτξοά απαοαιςήςχπ ποέπει μα ποξρδιξοίζεςαι η
έκςαρη και ςξ είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ ςχμ σπξφήτιχμ
αμαδϊυχμ. Λε ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ, κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ εσθϋμεςαι ειπ
ξλϊκληοξ.
Δάμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Έμχρη/Ιξιμξποανία ξτείλει επιπλέξμ:


ϊλα ςα αμχςέοχ δικαιξλξγηςικά ποέπει μα σπξβάλλξμςαι για κάθε μέλξπ ςηπ
Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη.



Οοάνη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ κάθε Λέλξσπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ απϊ ςξ ξπξίξ
μα ποξκϋπςει η έγκοιρη ςξσ για ςη ρσμμεςξυή ςξσ Λέλξσπ ρςημ Έμχρη/
Ιξιμξποανία, και ρςξ Διαγχμιρμϊ.



Σπεϋθσμη

Δήλχρη

κάθε

μέλξσπ

ςηπ

Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ

με

ςημ

ξπξία

δερμεϋξμςαι ϊςι θα ρσρςήρξσμ ςημ Ιξιμξποανία, ετϊρξμ η ρϋμβαρη αμαςεθεί ρςη
ρσγκεκοιμέμη Έμχρη ρςημ ξπξία αμαγοάτεςαι και ξοιξθεςείςαι ςξ μέοξπ ςξσ Έογξσ
πξσ θα αμαλάβει κάθε Λέλξπ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ ρςξ ρϋμξλξ ςηπ
Οοξρτξοάπ, ρςημ ξπξία δηλόμεςαι έμα Λέλξπ χπ σπεϋθσμξ για ςξ ρσμςξμιρμϊ και
ςη διξίκηρη ϊλχμ ςχμ Λελόμ ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ, ρςημ ξπξία ςα μέλη
δηλόμξσμ απϊ κξιμξϋ ϊςι θα αμαλάβξσμ ειπ ξλϊκληοξ ςημ εσθϋμη για ςημ
εκπλήοχρη ςξσ Έογξσ και με ςημ ξπξία δερμεϋξμςαι ϊςι θα ξοίρξσμ με
ρσμβξλαιξγοατική ποάνη, ςημ ξπξία θα ποξρκξμίρξσμ μαζί με ςα σπϊλξιπα
δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ, ςημ εκποξρόπηρη ςηπ Έμχρηπ/Ιξιμξποανίαπ και
ςχμ μελόμ ςηπ έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ξι εμ λϊγχ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ είςε
θα είμαι φητιακά σπξγεγοαμμέμεπ, είςε θα τέοξσμ βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ
σπξγοατήπ.

Γ. ΥΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ
ξ αμςικείμεμξ ςηπ ποξμήθειαπ ατξοά ρσγκεκοιμέμα ςα ποξψϊμςα ςχμ κάςχθι πιμάκχμ
αμά ξμάδα ειδόμ.

8

17PROC002283612 2017-11-22

ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9

Πίμακαπ Γ1. Ομάδα Α – Ηλεκςοξλξγικό Τλικό
Α/Α

ΔΙΔΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΔΟΤ
(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ΜΟΝΣΔΛΟ, κα)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1.

ΑΡΤΑΚΔΘΑ ΤΣΡΘΓΓΘΞΣ

16 Α DIAZED

ΔΛΑΥΘΞ

10

2.

ΑΡΤΑΚΔΘΑ ΤΣΡΘΓΓΘΞΣ

16 Α NEOZED

ΔΛΑΥΘΞ

10

3.

ΑΡΤΑΚΔΘΑ ΤΣΡΘΓΓΘΞΣ

35 Α NEOZED

ΔΛΑΥΘΞ

20

4.

ΑΡΤΑΚΔΘΑ ΤΣΡΘΓΓΘΞΣ

35 A DIAZED

ΔΛΑΥΘΞ

20

5.

ΛΔΑΡΥΖΛΑΘΡΖΡ

ΔΛΑΥΘΞ

10

6.

ΠΔΚΔ ΔΘΑΤΣΓΖΡ 4Υ40 / 30mA

ΔΛΑΥΘΞ

4

ΔΛΑΥΘΞ

4

Λεςαρυημαςιρςήπ Ζλεκςοξμικϊπ για λαμπςήοα
8/18W
4Υ40 / 30mA, οιταρικξ, Ιαςηγξοία: AC,
Ξμξμαρςική έμςαρη (Α): 40, Πέσμα διαοοξήπ (mA):
30, Αοιθμϊπ ρςξιυείχμ 4, Οιρςξπξιήρειπ: CE, ISO
9001 καςαρκεσαρςή.

7.

ΠΔΚΔ ΔΘΑΤΣΓΖΡ 4Υ63 / 30mA

4Υ63 / 30mA, οιταρικξ, Ιαςηγξοία: AC,
Ξμξμαρςική έμςαρη (Α): 63, Πέσμα διαοοξήπ (mA):
30, Αοιθμϊπ ρςξιυείχμ 4, Οιρςξπξιήρειπ: CE, ISO
9001 καςαρκεσαρςή.

8.

ΥΠΞΜΞΔΘΑΙΞΟΖΡ ΟΘΜΑΙΑ

Αοιθμϊπ ρςξιυειχμ 1 πλας. 17,5mm, Λέθξδξπ
ςξπξθέςηρηπ Πάγα DIN, Οοϊγοαμμα 24 χοόμ, Πεϋμα
μεςαγχγήπ 230V AC 16A, Υειοξκίμηςη λειςξσογία.

ΔΛΑΥΘΞ

5

ΟΞΚΣΟΠΘΕΞ

Οξλϋποιζξ αρταλείαπ με ποξρςαρία απϊ σπέοςαρη
και βοαυσκϋκλχμα/ Έμδεινη ποξρςαρίαπ LED / Λε
κξσμπί on-off / Λη εϋτλεκςξ πεοίβλημα / 6 θέρεχμ
ρξϋκξ σπϊ γχμία / 220-230V / 3500W / Λήκξπ
καλχδίξσ 3,0m, Οιρςξπξιήρειπ: CE, ISO 9001
καςαρκεσαρςή.

ΔΛΑΥΘΞ

5

9.

1
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ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΔΟΤ
(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ΜΟΝΣΔΛΟ, κα)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΙΑΚΩΔΘO ΠΔΣΛΑΞΡ 3x1,5 mm

3x1,5 mm εσκαμπςξ, Αοιθμϊπ πσοήμχμ 3 (με
γείχρη), Ξμξμαρςική διαςξμή αγχγξϋ 1,5mm²,
Σλικϊ Αγχγξϋ: Cu, Σλικϊ ενχςεοικξϋ πεοιβλήμαςξπ
PVC.

ΛΔΠΞ

50

11.

ΙΑΚΩΔΘO ΠΔΣΛΑΞΡ 3x2,5 mm

3x2,5 mm εσκαμπςξ, Αοιθμϊπ πσοήμχμ 3 (με
γείχρη), Ξμξμαρςική διαςξμή αγχγξϋ 2,5mm²,
Σλικϊ Αγχγξϋ: Cu, Σλικϊ ενχςεοικξϋ πεοιβλήμαςξπ
PVC.

ΛΔΠΞ

50

12.

ΙΑΚΩΔΘO ΔΘΙΣΞΣ UTP

UTP CAT 6, μήκξπ 200m, Ethernet support: 1000
Base-T.

ΛΔΠΞ

200

13.

ΡΩΚΖΜΑ ΡΟΘΠΑΚ 16mm

Ρχλήμαπ ρπιοάλ πλαρςικϊπ διαμέςοξσ 16mm, PVC,
Υοόμα λεσκϊ/γκοι.

ΛΔΠΞ

200

14.

ΙΑΜΑΚΘ ΔΘΑΜΞΛΖΡ

Ιαμάλι διαμξμήπ επιςξιυιξ, Ολάςξπ20mm, Σφξπ
13mm, Λήκξπ 2000mm, PVC, Κεσκϊ.

ΔΛΑΥΘΞ

5

15.

ΡΔΓΑΜΞ ΙΞΣΘ ΔΘΑΙΚΑΔΩΡΖΡ

Δνχςεοικξϋ Υόοξσ, Διαρςάρειπ πεοίπξσ:
310mmX240mmX124mm εχπ
376mmX300mmX120mm, Υοόμα Γκοι, Βαθμϊπ
Ρςεγαμϊςηςαπ IP65.

ΔΛΑΥΘΞ

1

16.

ΛΟΑΑΠΘΔΡ

AA Alkaline 1,5V, μιαπ υοήρεχπ, Τιλική ποξπ ςξ
πεοιβάλλξμ με 0% κάδμιξ και σδοάογσοξ.

ΔΛΑΥΘΞ

40

17.

ΛΟΑΑΠΘΔΡ

AAA, Alkaline 1,5V, μιαπ υοήρεχπ, Τιλική ποξπ ςξ
πεοιβάλλξμ με 0% κάδμιξ και σδοάογσοξ.

ΔΛΑΥΘΞ

100

18.

ΔΔΛΑΘΙΑ ΙΑΚΩΔΘΩΜ

Δεμαςικά Ιαλχδίχμ μαϋοα, Διαρςάρειπ: πεοίπξσ
360mmX7,5mm (100 ςεμάυια αμά ρσρκεσαρία).

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘΑ

2

Α/Α

10.

ΔΙΔΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ

2
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Α/Α

ΔΙΔΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ

ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΔΟΤ
(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ΜΟΝΣΔΛΟ, κα)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

19.

CLIPS RJ45 8PIN

Τιπ Γοαμμήπ Δικςϋξσ RJ45 connector 8 pin, UTP
RJ45 Connector, Cat.6, 8p8c, ethernet support 1000
Base-T.

ΔΛΑΥΘΞ

100

20.

ΑΘΜΘΑ ΛΞΜΩΘΙΖ PVC

Λξμχςική ςαιμία, Υοόμα Κεσκϊ, Σλικϊ καςαρκεσήπ
PVC, Ολάςξπ: 19 mm Λήκξπ οξλξϋ: 10m

ΔΛΑΥΘΞ

5

21.

ΡΖΠΘΓΛΑ ΠΞΙΑ 10mm
(100TMX)

Ρςήοιγμα οϊκα 10mm/35mm (100 ςεμάυια αμά
ρσρκεσαρία).

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘΑ

2

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Ρκάλα Αλξσμιμίξσ οιπλή Δπεικςειμϊμεμη, ρε μξοτή
Κ, Λέγιρςξ Ύφξπ: πεοίπξσ (αμξικςη): πεοιπξσ 6,7m,
(κλειρςή) 2,6m, Βάρη - πέλμα με αμςιξλιρθηςικά
παςάκια για μεγαλϋςεοη εσρςάθεια, Παβδόρειπ ρςα
ρκαλξπάςια, Λέγιρςη αμςξυή ρκάλαπ - 150kg βάοξπ.

ΔΛΑΥΘΞ

1

Δοαπαμξκαςράβιδξ μπαςαοίαπ 18V 1.500 mAh,
αυϋςηςεπ 2, ρξκ ασςϊμαςξ - 10 mm, 2 μπαςαοίεπ
1,5 Ah Li-Ion και βάρη τϊοςιρηπ με υοϊμξ τϊοςιρηπ
μικοϊςεοξ ίρξ 3 όοεπ, Πξπή ρςοέφηπ μεγγαλϋςεοη
ίρη 40Nm, Έμδεινη Δενιϊρςοξτξu/
Αοιρςεοϊρςοξτξu, Πϋθμιρη ρςοξτόμ, Καμπάκι LED,
Λεςαλλικά γοαμάζια. Ρσμπαοαδίδξμςαι:2 μπαςαοίεπ
και Ολαρςική βαλίςρα μεςατξοάπ. Δγγϋηρη
ςξσλάυιρςξμ 1 έςξπ. Οιρςξπξιήρειπ: CE, ISO 9001
καςαρκεσαρςή.

ΔΛΑΥΘΞ

1

Πίμακαπ Γ2. Ομάδα Β - Δογαλεία
Α/Α

ΔΙΔΟ

1. ΡΙΑΚΑ ΑΚΞΣΛΘΜΘΞΣ ΠΘΟΚΖ

2.

ΔΠΑΟΑΜΞΙΑΡΑΒΘΔΞ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ

3

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΔΟΤ
(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ΜΟΝΣΔΛΟ, κα)
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Α/Α

ΔΙΔΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ

ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΔΟΤ
(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ΜΟΝΣΔΛΟ, κα)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΔΛΑΥΘΞ

1

Ολαρςική καρεςίμα με πεοιευϊμεμξ ςξσλάυιρςξμ ςα
ενήπ εναοςήμαςα:
6 ςοσπάμια μπεςξϋ (Ø 4,5,6,7,8,10 mm)
11 ςοσπάμια μεςάλλξσ (Ø ,1,5: 2: 2,5: 3: 3,5: 4: 4,5:
5: 5,5: 6: 6,5mm)
5 ςοσπάμια νϋλξσ (Ø 4,5,6,8,10 mm)
2 ςοσπάμια πλακέ νϋλξσ (Ø 16,22 mm)
3.

ΙΑΡΔΘΜΑ ΡΔ ΠΣΟΑΜΘΑ ΛΣΔΡ

5 καοσδάκια (7~10mm)
1 αμςάπςξοα για καοσδάκια
1 αμςάπςξοα για μϋςεπ
1 κεταλή ςοσπαμιόμ
20 μϋςεπ για βίδεπ ρςασοξϋ (PH/PZ), ίριεπ (SL),
thorx (T)
Αμςάπςξοαπ για καοσδάκια.

4.

ΡΤΣΠΘ ΟΔΜΑΡ

Ρτσοί πέμαπ, 300-500gr, λαβή σπεμδεδσμέμη με
πλαρςικϊ.

ΔΛΑΥΘΞ

1

5.

ΒΑΠΘΞΟΞΣΚΑ

Βαοιξπξϋλα 1,5 Kg, λαβή σπεμδεδσμέμη με
πλαρςικϊ.

ΔΛΑΥΘΞ

1

4
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α ποξρτεοϊμεμα είδη ποέπει μα είμαι καιμξϋογια και αμεςαυείοιρςα και ρςιπ αουικέπ
ρσρκεσαρίεπ ςξσπ.
ςη ποξρτξοά θα ποέπει μα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι και ξι σπηοερίεπ μεςατξοάπ ρςημ
ΔΔΤ.
Ξ υοϊμξπ παοάδξρηπ ςηπ ποξμήθειαπ θα είμαι έμαπ μήμαπ απϊ ςημ ημέοα σπξγοατήπ
ςηπ ρϋμβαρηπ, ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ ΔΡΔΣ (Κ. Αλενάμδοαπ 196, 11521, Αθήμα).
Δ. ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ
Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίρει ποιμ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ςα κάςχθι
δικαιξλξγηςικά:
1. Πιρςξπξιηςικό Υξοξλξγικήπ Δμημεοόςηςαπ, ρε ιρυϋ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει
ϊςι ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ είμαι εμήμεοξπ χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ.
2. Πιρςξπξιηςικά Αρταλιρςικήπ Δμημεοόςηςαπ, ρε ιρυϋ, απϊ ςα ξπξία μα ποξκϋπςει
ϊςι ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ είμαι εμήμεοξπ χπ ποξπ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ
αρτάλιρηπ.
3. Αμςίγοατξ πξιμικξύ μηςοώξσ (έκδξρηπ ςξσλάυιρςξμ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ). Ζ
σπξυοέχρη ατξοά ιδίχπ:
α) ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ
εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.), ςξσπ διαυειοιρςέπ,
β) ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), ςξμ διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ, καθόπ
και ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ.
4. Απξδεικςικά έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ, ξικξμξμικξϋ τξοέα.
α) Ρςιπ ΑΔ: Ιαςαρςαςικϊ και ΤΔΙ δημξριεϋρεχπ ασςξϋ ή κχδικξπξίηρη
Ιαςαρςαςικξϋ ετϊρξμ έυει σπξρςεί ςοξπξπξιήρειπ. (Δεμ απαιςείςαι ΤΔΙ αμ η αίςηρη
καςαυόοηρηπ ρςξ ΓΔΛΖ έγιμε απϊ 01/01/2015 και ετενήπ).
ελεσςαίξ Οοακςικϊ ςξσ Δ.Ρ. πεοί εκποξρχπήρεχπ και ςξ ρυεςικϊ ΤΔΙ ή
Οιρςξπξιηςικϊ Θρυϋξσραπ Δκποξρόπηρηπ απϊ ςξ ΓΔΛΖ.
β) Ρςιπ ΔΠΔ: Ιαςαρςαςικϊ και ΤΔΙ δημξριεϋρεχπ ασςξϋ ή κχδικξπξίηρη
Ιαςαρςαςικξϋ ετϊρξμ έυει σπξρςεί ςοξπξπξιήρειπ. (Δεμ απαιςείςαι ΤΔΙ αμ η αίςηρη
καςαυόοηρηπ ρςξ ΓΔΛΖ έγιμε απϊ 1/1/2015 και ετενήπ).
γ) Ρςιπ ΟΔ, ΔΔ, ΙΚΔ: Ιαςαρςαςικϊ ρσρςάρεχπ ή κχδικξπξίηρη Ιαςαρςαςικξϋ ετϊρξμ
έυει σπξρςεί ςοξπξπξιήρειπ..
δ) Ρςιπ Αςξμικέπ Δπιυειοήρειπ και Υσρικά Ποόρχπα: Βεβαίχρη έμαονηπ
επιςηδεϋμαςξπ/ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ απϊ ςημ ξικεία ΔΞΣ.
ε) Ρςημ πεοίπςχρη άλλχμ μξοτώμ εςαιοειώμ, ξπξιαδήπξςε μξμιμξπξιηςικά
έγγοατα ρϋρςαρηπ και εκποξρόπηρηπ απϊ ςα ξπξία μα ποξκϋπςει η μϊμιμη

1
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λειςξσογία ςηπ εςαιοείαπ και ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξι ςξσ τξοέα πξσ έυξσμ δικαίχμα
μα δερμεϋξσμ με ςημ σπξγοατή ςξσπ. Για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα απαιςείςαι
ρσμμημέμη επίρημη μεςάτοαρη ασςόμ ρςημ Δλλημική Γλόρρα.
5. Οοϊρταςξ, Γεμικό Πιρςξπξιηςικό ςξσ Γεμικξύ Δμπξοικξύ Μηςοώξσ (ΓΔΜΗ) και
Πιρςξπξιηςικό εγγοατήπ ρςξ ξικείξ Δπιμεληςήοιξ ετϊρξμ απαιςείςαι η εγγοατή ρε
ασςϊ.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ- ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ξ ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ υιλίχμ ξκςακξρίχμ εσοό
(1.800,00€)

ρσμπεοιλαμβαμϊμεμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ Τ.Ο.Α. και θα βαοϋμει ςξμ

ςακςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ Τ 210 ΙΑΔ 1311 ξικξμξμικξϋ έςξσπ
2017.
Ζ πληοχμή θα γίμει ετάπαν μεςά ςημ παοάδξρη ςηπ ποξμήθειαπ με βάρη ςα μϊμιμα
παοαρςαςικά ςιμξλϊγια, ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ σλικόμ απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή
παοαλαβήπ και ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μϊμιμχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ
ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ καςά ςξμ υοϊμξ πληοχμήπ (άοθοξ 200 ςξσ Μ.4412/2016).
α αμαγκαία δικαιξλξγηςικά πληοχμήπ για ςημ ενϊτληρη ςηπ ποξμήθειαπ είμαι :
1.

Ποχςόκξλλξ Οοιρςικήπ Πξρξςικήπ και Πξιξςικήπ Παοαλαβήπ, ςξ ξπξίξ
ρσμςάρρεςαι απϊ αομϊδια Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ ςηπ ΔΡΔΣ.

2.

Σιμξλόγια Πώληρηπ ςξσ αμαδϊυξσ.

3.

Τπεύθσμη δήλχρη πεοί μη εκυόοηρηπ ςχμ ςιμξλξγίχμ και πεοί μη καςάρυερηπ
ςοαπεζικξϋ λξγαοιαρμξϋ πληοχμήπ.

4.

Βεβαίχρη αοιθμξύ ΙΒΑΝ ςοαπεζικξϋ λξγαοιαρμξϋ ρςξμ ξπξίξ θα καςαςεθεί ςξ
αμςίςιμξ ςηπ πληοχμήπ, (τχςξςσπία ςξσ βιβλιαοίξσ είςε έγγοατξ ςηπ ςοάπεζαπ).

5. Πιρςξπξιηςικό Υξοξλξγικήπ Δμημεοόςηςαπ.
6. Πιρςξπξιηςικά Αρταλιρςικήπ Δμημεοόςηςαπ.
7.

Ιάθε άλλξ δικαιξλξγηςικϊ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ
πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή.
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Ζ αμξιβή ςξσ Αμαδϊυξσ θα σπϊκειςαι ρςιπ μϊμιμεπ κοαςήρειπ ρϋμτχμα με ςημ μξμξθερία
ϊπχπ ιρυϋει. Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με ςιπ καςχςέοχ κοαςήρειπ:
α) παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ επί ςηπ καθαοήπ ανίαπ μεςά ςημ αταίοερη ςχμ
κοαςήρεχμ 4%, ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία (άοθοξ 64 ςξσ Μ.4172/2013).
β) κάθε άλλη κοάςηρη πξσ ςσυϊμ θερμξθεςηθεί καςά ςη διάοκειαπ ςηπ σπξγοατείραπ
ρϋμβαρηπ με ςξμ αμάδξυξ.

ΤΝΗΜΜΔΝΑ:
Οαοαοςήμαςα Α,Β

Ξ ΙΞΡΛΖΞΠΑΡ

ΑΚΙΘΒΘΑΔΖΡ ΒΑΞΟΞΣΚΞΡ

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ(ηλεκςοξμική εμημέοχρη):
1. Γοατείξ Ιξρμηςείαπ
2. Γοατείξ Αμαπληοχςή Ιξρμήςξοα
3. Γοατείξ Οοξψρςαμέμηπ Δ/μρηπ Γοαμμαςείαπ
4. μήμα Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ
5. Λέλη επιςοξπήπ ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ

3
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΤΠΟΔΔΙΓΜΑ OIKONOMIKH ΠΡΟΥΟΡΑ

Ρϋμτχμα με ςημ σπ’ αοιθ. …………. Οοϊρκληρη ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ,
η εςαιοεία ……………………..[επχμσμία], με ΑΤΛ ………………, ποξρτέοει ρσμξλικά ςημ ςιμή
ςχμ :

ΟΜΑΔΑ Α (ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ) ……………………. Δσοό, (ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικά)
άμεσ

ΤΟΑ

και

……………………………

Δσοό

(ξλξγοάτχπ

και

αοιθμηςικά)

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΤΟΑ και ςχμ λξιπόμ κοαςήρεχμ,

ΟΜΑΔΑ Β (ΔΡΓΑΛΔΙΑ) ……………………. Δσοό, (ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικά) άμεσ ΤΟΑ και
…………………………… Δσοό (ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικά) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΤΟΑ
και ςχμ λξιπόμ κοαςήρεχμ.

Ζ ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει για εμεμήμςα (90) ημέοεπ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.
Ρςημ ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι ςα ένξδα ποξμήθειαπ και μεςατξοάπ ςχμ σπϊ ποξμήθεια
αγαθόμ, ρςξμ υόοξ πξσ θα σπξδειυθεί απϊ ςημ Σπηοερία. Ξι ςιμέπ ςηπ ποξρτξοάπ είμαι
δερμεσςικέπ για ςξμ ποξμηθεσςή μέυοι ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςηπ ποξμήθειαπ.

4
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ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9

Πίμακαπ Α1.
Ομάδα Α – Ηλεκςοξλξγικό Τλικό (έχπ ςξσ πξρξύ ςχμ 1.000,00€ ρσμπ. ΥΠΑ)
Α/
Α
1.
2.
3.
4.

ΔΙΔΟ
ΑΡΤΑΚΔΘΑ
ΤΣΡΘΓΓΘΞΣ
ΑΡΤΑΚΔΘΑ
ΤΣΡΘΓΓΘΞΣ
ΑΡΤΑΚΔΘΑ
ΤΣΡΘΓΓΘΞΣ
ΑΡΤΑΚΔΘΑ
ΤΣΡΘΓΓΘΞΣ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΔΟΤ
(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ΜΟΝΣΔΛΟ, κα)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

16 Α DIAZED

ΔΛΑΥΘΞ

10

16 Α NEOZED

ΔΛΑΥΘΞ

10

35 Α NEOZED

ΔΛΑΥΘΞ

20

35 A DIAZED

ΔΛΑΥΘΞ

20

ΔΛΑΥΘΞ

10

ΔΛΑΥΘΞ

4

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ

Λεςαρυημαςιρςήπ Ζλεκςοξμικϊπ για λαμπςήοα
8/18W
4Υ40 / 30mA, οιταρικξ, Ιαςηγξοία: AC,
Ξμξμαρςική έμςαρη (Α): 40, Πέσμα διαοοξήπ
(mA): 30, Αοιθμϊπ ρςξιυείχμ 4,
Οιρςξπξιήρειπ: CE, ISO 9001 καςαρκεσαρςή.

5.

ΛΔΑΡΥΖΛΑΘΡΖΡ

6.

ΠΔΚΔ ΔΘΑΤΣΓΖΡ
4Υ40 / 30mA

7.

ΠΔΚΔ ΔΘΑΤΣΓΖΡ
4Υ63 / 30mA

4Υ63 / 30mA, οιταρικξ, Ιαςηγξοία: AC,
Ξμξμαρςική έμςαρη (Α): 63, Πέσμα διαοοξήπ
(mA): 30, Αοιθμϊπ ρςξιυείχμ 4,
Οιρςξπξιήρειπ: CE, ISO 9001 καςαρκεσαρςή.

ΔΛΑΥΘΞ

4

8.

ΥΠΞΜΞΔΘΑΙΞΟΖΡ
ΟΘΜΑΙΑ

Αοιθμϊπ ρςξιυειχμ 1 πλας. 17,5mm, Λέθξδξπ
ςξπξθέςηρηπ Πάγα DIN, Οοϊγοαμμα 24 χοόμ,
Πεϋμα μεςαγχγήπ 230V AC 16A, Υειοξκίμηςη
λειςξσογία.

ΔΛΑΥΘΞ

5

1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΔΙΔΟΤ
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Α/
Α

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΔΟΤ
(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ΜΟΝΣΔΛΟ, κα)

ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Οξλϋποιζξ αρταλείαπ με ποξρςαρία απϊ
σπέοςαρη και βοαυσκϋκλχμα/ Έμδεινη
ποξρςαρίαπ LED / Λε κξσμπί on-off / Λη
εϋτλεκςξ πεοίβλημα / 6 θέρεχμ ρξϋκξ σπϊ
γχμία / 220-230V / 3500W / Λήκξπ καλχδίξσ
3,0m, Οιρςξπξιήρειπ: CE, ISO 9001
καςαρκεσαρςή.

ΔΛΑΥΘΞ

5

ΙΑΚΩΔΘO
10. ΠΔΣΛΑΞΡ
3x1,5 mm

3x1,5 mm εσκαμπςξ, Αοιθμϊπ πσοήμχμ 3 (με
γείχρη), Ξμξμαρςική διαςξμή αγχγξϋ
1,5mm², Σλικϊ Αγχγξϋ: Cu, Σλικϊ
ενχςεοικξϋ πεοιβλήμαςξπ PVC.

ΛΔΠΞ

50

ΙΑΚΩΔΘO
11. ΠΔΣΛΑΞΡ
3x2,5 mm

3x2,5 mm εσκαμπςξ, Αοιθμϊπ πσοήμχμ 3 (με
γείχρη), Ξμξμαρςική διαςξμή αγχγξϋ
2,5mm², Σλικϊ Αγχγξϋ: Cu, Σλικϊ
ενχςεοικξϋ πεοιβλήμαςξπ PVC.

ΛΔΠΞ

50

9.

ΔΙΔΟ

ΟΞΚΣΟΠΘΕΞ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ

12.

ΙΑΚΩΔΘO ΔΘΙΣΞΣ
UTP

UTP CAT 6, μήκξπ 200m, Ethernet support:
1000 Base-T.

ΛΔΠΞ

200

13.

ΡΩΚΖΜΑ ΡΟΘΠΑΚ
16mm

Ρχλήμαπ ρπιοάλ πλαρςικϊπ διαμέςοξσ 16mm,
PVC, Υοόμα λεσκϊ/γκοι.

ΛΔΠΞ

200

14. ΙΑΜΑΚΘ ΔΘΑΜΞΛΖΡ

Ιαμάλι διαμξμήπ επιςξιυιξ, Ολάςξπ20mm,
Σφξπ 13mm, Λήκξπ 2000mm, PVC, Κεσκϊ.

ΔΛΑΥΘΞ

5

ΡΔΓΑΜΞ ΙΞΣΘ
15.
ΔΘΑΙΚΑΔΩΡΖΡ

Δνχςεοικξϋ Υόοξσ, Διαρςάρειπ πεοίπξσ:
310mmX240mmX124mm εχπ
376mmX300mmX120mm, Υοόμα Γκοι, Βαθμϊπ
Ρςεγαμϊςηςαπ IP65.

ΔΛΑΥΘΞ

1

2

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΔΙΔΟΤ
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Α/
Α

ΔΙΔΟ

16. ΛΟΑΑΠΘΔΡ
17. ΛΟΑΑΠΘΔΡ
18.

ΔΔΛΑΘΙΑ
ΙΑΚΩΔΘΩΜ

19. CLIPS RJ45 8PIN

ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΔΟΤ
(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ΜΟΝΣΔΛΟ, κα)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΔΛΑΥΘΞ

40

ΔΛΑΥΘΞ

100

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘ
Α

2

Τιπ Γοαμμήπ Δικςϋξσ RJ45 connector 8 pin,
UTP RJ45 Connector, Cat.6, 8p8c, ethernet
support 1000 Base-T.

ΔΛΑΥΘΞ

100

ΔΛΑΥΘΞ

5

ΡΣΡΙΔΣΑΡΘ
Α

2

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ
AA Alkaline 1,5V, μιαπ υοήρεχπ, Τιλική ποξπ
ςξ πεοιβάλλξμ με 0% κάδμιξ και σδοάογσοξ.
AAA, Alkaline 1,5V, μιαπ υοήρεχπ, Τιλική
ποξπ ςξ πεοιβάλλξμ με 0% κάδμιξ και
σδοάογσοξ.
Δεμαςικά Ιαλχδίχμ μαϋοα, Διαρςάρειπ:
πεοίπξσ 360mmX7,5mm (100 ςεμάυια αμά
ρσρκεσαρία).

20.

ΑΘΜΘΑ ΛΞΜΩΘΙΖ
PVC

Λξμχςική ςαιμία, Υοόμα Κεσκϊ, Σλικϊ
καςαρκεσήπ PVC, Ολάςξπ: 19 mm Λήκξπ
οξλξϋ: 10m

21.

ΡΖΠΘΓΛΑ ΠΞΙΑ
10mm (100TMX)

Ρςήοιγμα οϊκα 10mm/35mm (100 ςεμάυια
αμά ρσρκεσαρία).

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Α - ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ ΥΠΑ
ΥΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Α - ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΥΠΑ

3

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΔΙΔΟΤ
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ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9

Πίμακαπ Α2.
Ομάδα Β – Δογαλεία (έχπ ςξσ πξρξύ ςχμ 800,00€ ρσμπ. ΥΠΑ)
Α/
Α

1.

2.

3.

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΔΟΤ
(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ΜΟΝΣΔΛΟ, κα)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΡΙΑΚΑ ΑΚΞΣΛΘΜΘΞΣ
ΠΘΟΚΖ

Ρκάλα Αλξσμιμίξσ οιπλή Δπεικςειμϊμεμη, ρε
μξοτή Κ, Λέγιρςξ Ύφξπ: πεοίπξσ (αμξικςη):
πεοιπξσ 6,7m, (κλειρςή) 2,6m, Βάρη - πέλμα
με αμςιξλιρθηςικά παςάκια για μεγαλϋςεοη
εσρςάθεια, Παβδόρειπ ρςα ρκαλξπάςια,
Λέγιρςη αμςξυή ρκάλαπ - 150kg βάοξπ.

ΔΛΑΥΘΞ

1

ΔΠΑΟΑΜΞΙΑΡΑΒΘΔ
Ξ

Δοαπαμξκαςράβιδξ μπαςαοίαπ 18V 1.500
mAh, αυϋςηςεπ 2, ρξκ ασςϊμαςξ - 10 mm, 2
μπαςαοίεπ 1,5 Ah Li-Ion και βάρη τϊοςιρηπ με
υοϊμξ τϊοςιρηπ μικοϊςεοξ ίρξ 3 όοεπ, Πξπή
ρςοέφηπ μεγγαλϋςεοη ίρη 40Nm, Έμδεινη
Δενιϊρςοξτξu/ Αοιρςεοϊρςοξτξu, Πϋθμιρη
ρςοξτόμ, Καμπάκι LED, Λεςαλλικά γοαμάζια.
Ρσμπαοαδίδξμςαι:2 μπαςαοίεπ και Ολαρςική
βαλίςρα μεςατξοάπ. Δγγϋηρη ςξσλάυιρςξμ 1
έςξπ.

ΔΛΑΥΘΞ

1

ΔΛΑΥΘΞ

1

ΔΙΔΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ

ΙΑΡΔΘΜΑ ΡΔ
ΠΣΟΑΜΘΑ - ΛΣΔΡ

Ολαρςική καρεςίμα με πεοιευϊμεμξ
ςξσλάυιρςξμ ςα ενήπ εναοςήμαςα:
6 ςοσπάμια μπεςξϋ (Ø 4,5,6,7,8,10 mm)
11 ςοσπάμια μεςάλλξσ (Ø ,1,5: 2: 2,5: 3: 3,5:
4: 4,5: 5: 5,5: 6: 6,5mm)
5 ςοσπάμια νϋλξσ (Ø 4,5,6,8,10 mm)
2 ςοσπάμια πλακέ νϋλξσ (Ø 16,22 mm)
5 καοσδάκια (7~10mm)
1 αμςάπςξοα για καοσδάκια
1 αμςάπςξοα για μϋςεπ

4

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΔΙΔΟΤ
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Α/
Α

ΔΙΔΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ – ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ

ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΔΟΤ
(ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ΜΟΝΣΔΛΟ, κα)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

1 κεταλή ςοσπαμιόμ
20 μϋςεπ για βίδεπ ρςασοξϋ (PH/PZ), ίριεπ
(SL), thorx (T)
Αμςάπςξοαπ για καοσδάκια.
4.

ΡΤΣΠΘ ΟΔΜΑΡ

Ρτσοί πέμαπ, 300-500gr, λαβή σπεμδεδσμέμη
με πλαρςικϊ.

ΔΛΑΥΘΞ

1

5.

ΒΑΠΘΞΟΞΣΚΑ

Βαοιξπξϋλα 1,5 Kg, λαβή σπεμδεδσμέμη με
πλαρςικϊ.

ΔΛΑΥΘΞ

1

ΟΜΑΔΑ Β - ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ ΥΠΑ
ΥΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Β - ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΥΠΑ

5

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΔΙΔΟΤ

ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9
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Ξι ςιμέπ ςηπ ποξρτξοάπ είμαι δερμεσςικέπ για ςξμ ποξμηθεσςή μέυοι ςημ ξοιρςική
παοαλαβή ςηπ ποξμήθειαπ. Απξκλείεςαι ξπξιαδήπξςε αμαθεόοηρη ςχμ ςιμόμ ςηπ
ποξρτξοάπ και ξπξιαδήπξςε ανίχρη ςξσ ποξμηθεσςή πέοαμ ςξσ αμςίςιμξσ ςχμ ειδόμ
πξσ θα ποξμηθεϋρει βάρει ςχμ ςιμόμ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ μέυοι ςημ ξοιρςική παοαλαβή
ςχμ ειδόμ και ςημ απξπληοχμή ςξσπ. Ρςημ ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι ςα ένξδα ποξμήθειαπ
και μεςατξοάπ ςχμ σπϊ ποξμήθεια αγαθόμ, ρςξμ υόοξ πξσ θα σπξδειυθεί απϊ ςημ
Σπηοερία.
Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ

………………………………….
( ςφραγίδα και υπογραφή )

( τόποσ και ημερομηνία )

Διδικέπ απαιςήρειπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ
1. Ξι ςιμέπ θα δίδξμςαι ρε Δσοό και η αμαγοατή ςηπ ςιμήπ μπξοεί μα γίμεςαι μέυοι δϋξ
δεκαδικά φητία. Ζ ςιμή για καθέμα απϊ ςα πεδία ςξσ παοαπάμχ πίμακα θα είμαι μια
και μξμαδική και ϊπξσ κοίμεςαι ρκϊπιμξ, απϊ ςξμ Αμάδξυξ, θα αμαλϋεςαι επαοκόπ ξ
ςοϊπξπ σπξλξγιρμξϋ/ποξρδιξοιρμξϋ ασςήπ ςηπ ςιμήπ μεςά ςξ ςέλξπ ςχμ αμχςέοχ
πιμάκχμ.
2. Οοξρτξοά πξσ δίμει ςιμή ρε ρσμάλλαγμα ή ρε οήςοα ρσμαλλάγμαςξπ, ή πξσ θέςει
ϊοξ αμαποξραομξγήπ ςιμήπ απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δτϊρξμ απϊ ςημ
ποξρτξοά δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή ή δεμ δίδεςαι εμιαία
ςιμή η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι ραμ απαοάδεκςη.

1

ΑΔΑ: 7ΑΗ6465ΦΥΟ-ΧΔ9
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΤΠΟΔΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΦΗ

Επωνυμία Εταιρείασ

ΑΗΖΜΑ,

ΑΦΜ, ΔΟΥ

ΠΡΟ

Διεφθυνςη Ζδρασ

ΔΗΜΘΙΖ ΡΥΞΚΖ ΔΖΛΞΡΘΑΡ ΣΓΔΘΑΡ

Τηλζφωνα επικοινωνίασ
Fax, Email

/

/ 2017

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΓΠΑΛΛΑΔΘΑΡ
ΛΖΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ
Κ. ΑΚΔΝΑΜΔΠΑΡ 196, TK 11521, ΑΗΖΜΑ

Υπεφθυνοσ επικοινωνίασ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προςφοράσ ςχετικά με την Αο. Οοχς. ΔΡΔΣ/…………. Οοϊρκληρη.
Σασ υποβάλουμε ςφραγιςμζνο φάκελο προςφοράσ με ςκοπό τη ςυμμετοχή του φορζα
μασ ςτην διαδικαςία για την απευθείασ ανάθεςη των υπηρεςιών / τησ προμήθειασ
…………………………………………………….….., αματξοικά με ςημ Αο. Οοχς. ΔΡΔΣ/…………

ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ ςηπ Δθμικήπ Ρυξλήπ Δημϊριαπ Σγείαπ και
παρακαλοφμε όπωσ κάνετε δεκτή την ςυμμετοχή μασ ςτην ανωτζρω διαδικαςία.

υνημμένα: Σφραγιςμζνοσ Φάκελοσ Προςφοράσ
Ξ/Ζ Αις….
Υπογραφή και Σφραγίδα

2

