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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

(CPV: 44520000-1).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

         Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του  Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10).

2.Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και

Υπηρεσιών»  και  ιδίως  τα  άρθρα  233,  235,  328  του  βιβλίου  ΙΙ  «Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποιήθη-

κε με τις αρίθμ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016)

4.Τις διατάξεις του  Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”

5.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6.Τις διατάξεις του N.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και

την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨

7.Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραμμα Διαύγεια” 

8.Τις  διατάξεις  του  Ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11)  Ν.4013/2011  “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
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έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες

διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

9.Την  ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

10. Την αρίθμ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ρύθμιση ειδικότερων

θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”

11. Τις διατάξεις Το Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”

12. Την αρίθμ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας  “Μεταβίβαση  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες,

στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την  αριθμ  οικ.30140(386)/27-01-2017  (ΦΕΚ  335/Β/2017) Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Γενικής

Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους

Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς και

παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στον  Προϊστάμενο  της

Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων

της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

14. Την  αριθμ.οικ.30110(385)/27-01-2017  (ΦΕΚ  390/Β/2017) απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας ¨Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες,

στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των

Διευθύνσεων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας¨, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει .

15. Την  αριθμ.  156/2017 απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας

(ΦΕΚ  2142/τ.β΄/22-6-2017)  «Μεταβίβαση  αρμοδιότητας  απευθείας  ανάθεσης  από  το  Περιφερειακό

Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

16. Η  αρ.πρωτ.οικ.1161153(877)/26-04-2017  εντολή  δέσμευσης  πίστωσης  από  το  Γραφείο

Ανιτπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πιερίας για αντικατάσταση κλειδαριών στα γραφεία των εργαζομένων της Π.Ε.

Πιερίας  καθώς  και  συμπληρωματικών  πινακίδων  λόγω  αλλαγής  του  οργανισμού  της  ΠΚΜ  και  της

χωροθέτησης των υπηρεσιών.

17. Το αρ.πρωτ.144502(574)/20-04-2017 έγγραφο  προμέτρησης πόμολων–μηχανισμών ασφαλείας θυρών

και  προμέτρησης  υλικών  πινακίδων   του  Τμήματος  Έργων  Δομών Περιβάλλοντος  της  Υποδιεύθυνσης

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας.

18. Το  αρ.πρωτ.οικ.172853(1348)/04-05-2017 (17REQ001619677)  Πρωτογεννές  αίτημα  του  Τμήματος

Προμηθειών  της  Π.Ε  .Πιερίας  για  την  έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  προμήθειας για  αντικατάσταση

κλειδαριών στα γραφεία των εργαζομένων της Π.Ε.Πιερίας καθώς και συμπληρωματικών πινακίδων λόγω

αλλαγής του οργανισμού της ΠΚΜ και της χωροθέτησης των υπηρεσιών.
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19. Την  αριθμ.865/2017 (Πρακτικό  18ο/30-05-2017)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.

(Α.Δ.Α.:75ΑΘ7ΛΛ-ΑΑΛ) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.721 και του

Κ.Α.Ε. 1699.α.01 προϋπολογισμού 2017 της Π.Ε. Πιερίας για την ανωτέρω προμήθεια.

20. Την αριθμ.241626(1897)/15-06-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 2150 (ΑΔΑ:7ΔΨΖ7ΛΛ-Χ3Κ)

ποσού 3.050,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και

Εντολών  Πληρωμής  της  Υποδ/νσης  Οικονομικού  –  Ανθρωπίνων  Πόρων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας εξόδων του οικ. έτους 2017 με α/α 2028 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 1699.α .01 οικονομικού

έτους 2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ001634869 2017-07-04).

21. Την  αρ.πρωτ.οικ.309996(2414)/25-07-17  (17PROC001749653  2017-07-25)  Πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση κλειδαριών  στα  γραφεία  των  εργαζομένων  της  Π.Ε.

Πιερίας καθώς και συμπληρωματικών πινακίδων.

22. Το γεγονός ότι η ανωτέρω  διαδικασία κατέστη άγονη, γιατί  δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

23. Την ανάγκη επανάληψης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να επιλεγεί ανάδοχος

για την προμήθεια κλειδαριών των γραφείων της Π.Ε. Πιερίας και συμπληρωματικών πινακίδων

Ανακοινώνει 

Ότι  προτίθεται  να  προβεί  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης,  μετά  από  συλλογή  και  αξιολόγηση

οικονομικών προσφορών και  με κριτήριο  ανάθεσης τη  συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά

αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριών στα γραφεία των εργαζομένων της

Π.Ε. Πιερίας καθώς και συμπληρωματικών πινακίδων λόγω αλλαγής του οργανισμού της Π.Κ.Μ. και της

χωροθέτησης των Υπηρεσιών.

Η  ανωτέρω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Προϋπολογισμό  της  Π.Ε.  Πιερίας  οικονομικού  έτους  2017  και

συγκεκριμένα τον Φορέα 721 ΚΑΕ 1699.α .01

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη:  3.050,40€   συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ 24%    

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο το έργου αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριών στα γραφεία των εργαζο-

μένων  της   Π.Ε.  Πιερίας  καθώς  και  συμπληρωματικών πινακίδων  λόγω αλλαγής του  οργανισμού  της

Π.Κ.Μ. και της χωροθέτησης των υπηρεσιών κατόπιν σχετικής προμέτρησης  όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε

και θεωρήθηκε από  το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.

Πιερίας σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες (Α & Β ) :

       Α. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΟΜΟΛΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΥΡΩΝ

Γραφείο Πόμολο Μηχανισμός
Απλός Μύ-

λος
Ασφαλείας Μύ-

λος
extra κλει-

διά

Κτηνιατρική 1 1  1 3

Κτηνιατρική 1 1  1 3

Κτηνιατρική 1 1  1 3

Κτηνιατρική 1 1 1  5

Κτηνιατρική 1 1 1  5

Κτηνιατρική 1 1 1  5

Πόρτα εξόδου Ισογείου πλαϊνή 1  1  4
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Γραφείο Πόμολο Μηχανισμός
Απλός Μύ-

λος
Ασφαλείας Μύ-

λος
extra κλει-

διά

Πόρτα εξόδου 1ου Ορόφου 1  1  4

Πόρτα εξόδου 2ου Ορόφου 1  1  4

Πόρτα εξόδου 3ου Ορόφου 1  1  4

Πόρτα εξόδου 4ου Ορόφου 1  1  4

           WC 10 26   10

Αίθουσα Συσκέψεων 4 4   5

003  1 1   

004  1 1   

015 1 1 1   

016 1   1  

102  1    

105  1 1   

109  1 1   

201 1     

202 1     

203 1     

208 1 1 1   

209 1 1 1   

210 1 1 1   

211 1 1 1   

212 1 1 1   

213   1   

214   1   

215   1   

216   1   

301  1  1  

303  1 1  4

307 1 1 1   

310 1 1    

315  1 1   

412 1 1 1  4

413  1 1  4

501 1 1 1   

504   1   

506 1  1   

510 1 1    

514 1  1   

515  1 1   

516 1  1   

ΣΥΝΟΛΑ 43 57 33 5 71
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              Β.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

Πινακίδες plexy glass 3mm = 5 m2
αυτοκόλλητα γράμματα για τις πινακί-
δες = 5 m2

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά),

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ) Συνεταιρισμοί,

δ) Κοινοπραξίες,

 που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν   νόμιμα,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις

του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νοµική μορφή για την υποβολή

προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει  την

επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο

που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα µέλη της

ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για  την

εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος πρέπει να

είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

    1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς το

οποίο περιλαμβάνεται  στο  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και υπογράφεται από τον

προσφέροντα.

Οι  συμμετέχοντες  στη  διαδικασία  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  το  σύνολο  των  ειδών  του

παραρτήματος  της   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και  δεν υπάρχει  η  δυνατότητα,  για  υποβολή προσφοράς

μέρους αυτής.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. 

Η προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική

προϋπολογισθείσα δαπάνη σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους που θα παρέχουν

την ανωτέρω προμήθεια προκειμένου να διαμορφώσουν με ορθότητα και σαφήνεια την οικονομική τους

προσφορά. 

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και

πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύμφωνα με τις
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ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .

Φόροι,  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων,  κάθε  άλλη  νομική  επιβάρυνση,  καθώς  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  μη  ρητά

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά

του.

2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86, με τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, στην οποία θα

δηλώνει τα παρακάτω:

α) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή ότι δεν

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία

πτωχευτικού συμβιβασμού ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη σε εθνικές

διατάξεις νόμου. 

β) Ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και ότι θα προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό όταν

του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.

γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η ανωτέρω  προμήθεια  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  εντός  δεκαπέντε   (15)  εργασίμων  ημερών  από  την

κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ανάθεσης

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 Οποιαδήποτε  φθορά  ή  ζημία  που  προκληθεί  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  σε  οποιαδήποτε  υπάρχουσα

υποδομή βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές

που υπέστησαν ζημία ή φθορά στην προηγούμενή τους κατάσταση.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την 14 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη

και ώρα 09:00π.μ.

Οι σφραγισμένοι  φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται  στο άρθρο 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :

α) είτε ταχυδρομικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.

Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β) είτε  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.

Πιερίας

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη  ανωτέρω  ημέρα  και  ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  δεν

παραλαμβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικού –

Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την  14 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  09:30 π.μ.

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας
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Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τη διαδικασία προμήθειας και τοποθέτησης κλειδαριών στα γραφεία των εργαζομένων της  Π.Ε. Πιερίας καθώς

και συμπληρωματικών πινακίδων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351238-

245-246. 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας

Αρχής  http://pieria.pkm.gov.gr. 

                                                                                             Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                                                                                             ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει  την  οικονομική  προσφορά  του/της  αποδεχόμενος/η

πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αρ. Πρωτ. ………….…………..και με

ΑΔΑ: ………………. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προμήθειας  και τοποθέτησης κλειδαριών στα

γραφεία των εργαζομένων της  Π.Ε. Πιερίας καθώς και συμπληρωματικών πινακίδων.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Π
ο

σ
ό

τη
α

 

Τιμή ανά μονάδα
μέτρησης 

(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική τιμή είδους
( χωρίς ΦΠΑ)

1 Πόμολα 43 τεμάχια

2 Μηχανισμός 57 τεμάχια

3 Απλός μύλος 33 τεμάχια

4 Ασφαλείας μύλος 5 τεμάχια

5 Extra κλειδιά 71 τεμάχια

6 Πινακίδες plexy glass 3 mm 5 m2 

7
Αυτοκόλλητα γράμματα για τις πινακί-

δες 
5 m2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) : …………………………………..

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) : ………………………………………

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

                                                             ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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