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Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση κατόπιν διαπραγµάτευσης 
της Προµήθειας συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανοµέων υγραερίου κίνησης (LPG, 
AutoGas) και εν γένει των µετρητών παράδοσης υγραερίου για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιρειών της ΠΕ Κιλκίς.. 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆/σης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 
2. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 “Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-4-2012), άρθρο 6, 
παρ.7 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν.4257/2014 Επείγουσες Ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014), άρθρο 60 
3. Το Π.∆. 133/2010 «Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
4. Το Ν. 2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ.VΙΙI Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων (Φ.Ε.Κ.19Α΄/1-2-1995) περί ανάδειξης προµηθευτή µε απευθείας ανάθεση 
λόγω ποσού 

5.Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
6.Την αριθµ.35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1291Β΄/11-8-
2010) περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
7.Το Ν.4270/2014 Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) 
8.Το Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν µετά την 
εφαρµογή του ν.4270/2014 
9.Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 /Α’/09.03.1999) περί Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 
10. Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016,ΦΕΚ-145/Α/5-8-2016 «Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 
11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις” 
12. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του 
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) 
13. Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
14. Τις αριθ.30140(386)/8-2-2017 (ΦΕΚ Β΄335) και 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ Β΄390) 
Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την 
εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 



 
15.Το αρ.πρωτ.οικ:454166/3512/07-11-2016 (Α∆ΑΜ:16REQ505354941 ) πρωτογενές αίτηµα της 
∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κιλκίς, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού. 
16. Την αριθ.πρωτ.οικ:208223/1632/25-05-2017 (Α∆ΑΜ:17REQ001624183) µε Α/Α 1824 και α/α 
1706 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υ∆Ε για το έτος 2017.. 
18.Το αρ.πρωτ.οικ:383970/2064/15-09-2017 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς – Τµήµα Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιρειών µε το οποίο αιτείται την εν λόγω 
προµήθεια. 

 
 

Ανακοινώνει ότι 
 

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές (όπως 
αναφέρονται παρακάτω) για την προµήθεια συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανοµέων 
υγραερίου κίνησης (LPG, AutoGas) και εν γένει των µετρητών παράδοσης υγραερίου για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κιλκίς, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
(8.064,52 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.) 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα & ΚΑΕ: 03.721.1729  του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2017 και καταχωρήθηκε µε α/α 1706 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της 
ΠΚΜ. 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 Προµήθεια οργάνου για τον έλεγχο της ακρίβειας διανοµέων υγραερίου κίνησης 
(LPG, AutoGas) και εν γένει µετρητών παράδοσης υγραερίου. 1 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Σύστηµα µετρητή ροής µάζας για τον έλεγχο της ακρίβειας διανοµέων υγραερίου κίνησης (LPG, 
AutoGas) και εν γένει µετρητών παράδοσης υγραερίου. 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
1 Η προµήθεια αφορά την αγορά οργάνουµέτρησης ροής µάζας για τον έλεγχο της ακρίβειας 
διανοµέων υγραερίου κίνησης (LPG, AutoGas) και εν γένει µετρητών παράδοσης υγραερίου, µε 
µετρητή coriolis, το οποίο θα έχει την δυνατότητα, µε την χρήση κατάλληλων συνδέσµων, να 
συνδέεται µε διανοµείς υγραερίου, και να πραγµατοποιεί µετρήσεις ροής µάζας τις οποίες µε το 
κατάλληλο λογισµικό και το σύστηµα ATC, που θα διαθέτει, θα µετατρέπει σε µετρήσεις ροής 
όγκου. 
Η προµήθεια του οργάνου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που παρατίθενται παρακάτω, θα γίνει 
συνολικά ως µία αυτοτελή µονάδα (όργανο) από τον ίδιο Προµηθευτή – Κατασκευαστή. 
1. Γενικά. 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
1.1 Όργανο µετρητή ροής µάζας υγραερίου µε µετρητή coriolis. Με επιπλέον δυνατότητα 
µέτρησης ταχύτητας ροής, θερµοκρασίας και πυκνότητας καυσίµου. 
1.2 Το όργανο µέτρησης να διαθέτει δυνατότητα µετατροπής της µετρούµενης ροής µάζας 
υγραερίου σε µετρούµενη ροή όγκου και αναγωγής του µετρούµενου όγκου, από τη φυσική 
θερµοκρασία (όπου πραγµατοποιείται η µέτρηση) στη θερµοκρασία αναφοράς των 15 o C 
(σύστηµα ATC: Automatic Temperature Compensation) µε χρήση των πινάκων διορθώσεως 
ειδικού βάρους και όγκου στους 15 oC, ASTM 53Ε και 54Ε. 
1.3 Το όργανο µέτρησης να φέρει ενδείκτη (οθόνη) όπου θα φαίνονται οι τιµές – ενδείξεις όγκου, 
ταχύτητας ροής, θερµοκρασίας και πυκνότητας, σε εµφανές σηµείο. Οι µετρήσεις όγκου και 
ταχύτητας ροής να εµφανίζονται µε ακρίβεια τουλάχιστον δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Επίσης 
απαραίτητο είναι στον ανωτέρω ενδείκτη να εµφανίζεται εάν οι µετρήσεις που εµφανίζονται είναι 
σε φυσική θερµοκρασία ή ανηγµένες σε θερµοκρασία αναφοράς 15 o C (ATC ON/OFF). 



1.4 Το όργανο µέτρησης να διαθέτει κατάλληλους συνδέσµους για τη διασύνδεσή του µε την 
παροχή (υγρή φάση) και την επιστροφή (αέρια φάση) των διανοµέων υγραερίου που λειτουργούν 
στην Ελλάδα. 
1.5 Κλάση ακρίβειας 0,3 - το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα (αβεβαιότητα) του οργάνου δεν θα 
πρέπει να ξεπερνάει το 0,3%. 
2. Βάρος – ∆ιαστάσεις – Ευκολίας µετακίνησης – Παροχή ρεύµατος. 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
2.1 Το βάρος του οργάνου µέτρησης µην υπερβαίνει τα εξήντα (60) κιλά. 
2.2 Οι διαστάσεις του οργάνου µέτρησης µην υπερβαίνουν τις ακόλουθες: ύψος:11311971 
εκατοστά του µέτρου ( cm ). 
2.3 Το όργανο µέτρησης να έχει τροχήλατη βάση για διευκόλυνση της µετακίνησης του. 
2.4 Η παροχή ρεύµατος για την λειτουργία του οργάνου να είναι συµβατή µε το υπάρχον Ελληνικό 
ηλεκτρικό δίκτυο (230 Vol t). Το καλώδιο του ρεύµατος να είναι τουλάχιστον είκοσι (20) µέτρα σε 
µήκος ή να παραδοθεί, µαζί µε το όργανο, προέκταση κατάλληλου τύπου καλωδίου ηλεκτρικού 
ρεύµατος ανάλογου µήκους. 
3. ∆ιακρίβωση του οργάνου. 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
3.1 Το όργανο µέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης που θα 
περιλαµβάνει και την λειτουργία ATC από διαπιστευµένο κατά ISO17025 εργαστήριο ή αµοιβαία 
αναγνωρισµένο φορέα (πχ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας). 
3.2 Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οι απαραίτητες επακόλουθες διακριβώσεις του οργάνου να 
πραγµατοποιούνται από διαπιστευµένο κατά ISO 17025 εργαστήριο ή αµοιβαία αναγνωρισµένο 
φορέα που βρίσκεται στην Ελλάδα. 
3.3 Το όργανο για τα πρώτα δύο (2) έτη λειτουργίας του, αν είναι απαραίτητο, να περνάει από την 
διαδικασία διακρίβωσης µε τα έξοδα συντήρησης και διακρίβωσης του να βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
4. Πιστοποιητικό Ασφαλείας - Συµµόρφωση µετρητή. 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
4.1 Το όργανο µέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από σήµανση CE, κατά την Οδηγία 94/9/EΚ, σε 
συµµόρφωση µε κάθε σχετική Οδηγία, ή/και πρότυπο, όπως ενδεικτικά οι Οδηγίες 2004/108/EΚ 
(EMC), 2006/95/EΚ (ATEX), 2004/22/ΕΚ (MID), να φέρει την ειδική, για κάθε Οδηγία, σήµανση 
(όπως εx, Μ) και να συνοδεύεται από ∆ήλωση Συµµόρφωσης του κατασκευαστή (µε εταιρική 
σφραγίδα και ιδιόχειρη υπογραφή) ως προς τα παραπάνω. 
4.2 Για το µετρητή ροής (και όχι υποχρεωτικά για το όλο όργανο/σύστηµα ελέγχου) συµµόρφωση 
µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ (ΜΙD), όπως ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε την ΚΥΑ Φ2-1393/2007, Παράρτηµα ΜΙ005 και να συνοδεύεται από ∆ήλωση 
Συµµόρφωσης του προµηθευτή (µε εταιρική σφραγίδα και ιδιόχειρη υπογραφή) ως προς τα 
παραπάνω. 
5. Εγγύηση – Συντήρηση – Επισκευή. 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
5.1 Το όργανο µέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 
δύο (2)έτη. 
5.2 Το όργανο µέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση προµήθειας ανταλλακτικών και 
υπηρεσιών επισκευής για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Το κόστος αυτών θα βαρύνει την Υπηρεσία 
µε εξαίρεση τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας που θα καλύπτονται από την ανωτέρω εγγύηση 
καλής λειτουργίας και θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
6. Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης – Εκπαίδευση χειριστών. 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
6.1 Το όργανο µέτρησης πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης καθώς 
και φυλλάδιο µε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά στα ελληνικά. 
6.2 Ο προµηθευτής κατά την παράδοση θα αναλάβει την υποχρέωση εκπαίδευσης έξι (6) 
χειριστών πάνω στην χρήση και την συντήρηση του οργάνου µέτρησης σε πραγµατικές συνθήκες 
και στην µέθοδο ελέγχου ικανής διάρκειας ώστε να εκτελούνται οι απαραίτητες µετρήσεις µε 
ακρίβεια και ασφάλεια. 
 



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
7. Προαιρετικός εξοπλισµός του οργάνου (θα ληφθεί υπόψη σε περίπτωση που δύο ή 
περισσότερα όργανα 
πληρούν όλες τις ανωτέρω προδιαγραφές – απαιτήσεις και η τιµή πώλησής τους είναι η ίδια). 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
7.1 Μπαταρία µε δυνατότητα αυτονοµίας τουλάχιστον τριών ωρών και φόρτιση αυτής στο 
υπάρχον δίκτυο ηλεκτρισµού (230V). 
7.2 Λογισµικό που θα υπολογίζει το ποσοστιαίο σφάλµα του διανοµέα υγραερίου, αφού εισαχθεί 
από το χρήστη η ένδειξη της ποσότητας του υπό έλεγχο διανοµέα. 
7.3 Εκτυπωτή που θα εκτυπώνει τα κάτωθι στοιχεία: 
1. Ένδειξη µετρηθείσας ποσότητας από το διανοµέα. 
2. Ένδειξη µετρηθείσας ποσότητας από το όργανο ελέγχου. 
3. % απόκλιση του διανοµέα. 
4. Ένδειξη για το εάν οι ενδείξεις είναι σε φυσική θερµοκρασία ή ανηγµένες σε θερµοκρασία 
αναφοράς 15 oC (ATC ON/OFF). 
 
3.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος περιέχει τρεις επιµέρους 
σφραγισµένους φακέλους,ως εξής: Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» του 
υποψηφίου, Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» του υποψηφίου και Γ. «Φάκελος 
Οικονοµικής Προσφοράς» του υποψηφίου. Οι προφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
και κατατίθενται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 
Ο συµµετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι µε την κατάθεση της προσφοράς του 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες 
τουλάχιστον, από την επόµενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η ισχύς της 
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την 
παρούσα πρόσκληση. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο Ν.4412/2016 
 
5.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά 
ή αλλοδαπά και συνεταιρισµοί. 
Τα κάτωθι θα περιλαµβάνονται στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών του υποψηφίου : 
1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία 
διενέργειας της 
διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
παράπτωµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
(Ειδικότερα, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα το απόσπασµα ποινικού µητρώου πρέπει να 
προσκοµίζεται για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.)] 
2) Πιστοποιητικό από αρµόδια δικαστική αρχή ,έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού. 
3) Πιστοποιητικό ότι είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 
δηµόσια αρχή. 
4) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ κατά 
την ηµέρα διενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης. 
 



6. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Τα κάτωθι θα περιλαµβάνονται στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου: 
1. Πιστοποιητικό διακρίβωσης του οργάνου από διαπιστευµένο κατά ISO17025 εργαστήριο ή 
αµοιβαία αναγνωρισµένο φορέα. 
2. Πιστοποιητικό CE ή ∆ήλωση Συµµόρφωσης του κατασκευαστή µε εταιρική σφραγίδα και 
ιδιόχειρη υπογραφή ως προς την παράγραφο 4.1 των τεχνικών προδιαγραφών. 
3. ∆ήλωση Συµµόρφωσης του κατασκευαστή/προµηθευτή µε εταιρική σφραγίδα και ιδιόχειρη 
υπογραφή ως προς παράγραφο 4.2 των τεχνικών προδιαγραφών. 
4. Τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή που να τεκµηριώνουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω 
αναφερόµενες απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές του οργάνου και δήλωση συµµόρφωσης µε 
αυτές για τα σηµεία που δεν καλύπτονται από τα τεχνικά εγχειρίδια. 
Τα φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται εφόσον έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο (Ν. 4250/26.03.2014). 
 
7.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται σε ευρώ το ποσό αριθµητικώς και ολογράφως άνευ 
Φ.Π.Α. και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. 
Η οικονοµική προσφορά αφορά την προµήθεια ενός οργάνου για τον έλεγχο της ακρίβειας 
διανοµέων υγραερίου κίνησης ( LPG , AutoGas ) και εν γένει µετρητών παράδοσης 
υγραερίου και δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ήτοι 
10.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (8.064,52 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.). 
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νοµική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη µη 
ρητά καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόµενου. 
Η οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα ως 
ακολούθως: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Όργανο για 
έλεγχο της 
ακρίβειας 
διανοµέων 
υγραερίου 

κίνησης (LPG, 
AutoGas) και 

εν γένει 
µετρητών 

παράδοσης 
υγραερίου 

     

 
 
 
8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και έπειτα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί από τη διενεργούσα υπηρεσία – Τµήµα 
Προµηθειών. 
Έπειτα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» η οποία θα αξιολογηθεί µε τη 
βοήθεια και τεχνογνωσία υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης – Τµήµα 
Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιρειών,αναφορικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Οι 
προσφορές που δεν πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 2 παρ. 1 έως 6) της 
παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτονται. 
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και τις Τεχνικές 



Προδιαγραφές θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των «Οικονοµικών προσφορών». 
Κατά το άνοιγµα των Οικονοµικών προσφορών θα καταγραφούν αρχικά οι οικονοµικές 
προσφορές και στη συνέχεια θα διεξαχθεί δηµόσια διαπραγµάτευση επί των αρχικών τιµών των 
υποψηφίων, προς βελτίωση και επίτευξη συµφέρουσας τιµής. 
Σηµειώνεται ότι ο προαιρετικός εξοπλισµός του οργάνου (άρθρο 2 παρ.7) θα ληφθεί υπόψη µόνο 
σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες προσφορές πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές 
– απαιτήσεις και η τιµή πώλησής τους είναι η ίδια). 
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων µε τη χαµηλότερη τιµή µετά τη 
διαδικασία της ανοικτής διαπραγµάτευσης. 
 
9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παράδοση του υπό προµήθεια οργάνου θα γίνει  µέχρι τις 31/12/2017, από την υπογραφή της 
σύµβασης, µε ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή χωρίς επιπλέον χρέωση, στο Κτίριο της ΠΕ 
Κιλκίς έπειτα από σχετική επικοινωνία µε την ∆/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κιλκίς – Τµήµα Εµπορίου και 
Ανωνύµων Εταιρειών. 
Το συµβατικό διάστηµα παράδοσης του ανωτέρου υλικού µπορεί να µετατίθεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. Σε αντικειµενικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις η σύµβαση µπορεί 
να τροποποιείται κατόπιν συµφωνίας των µερών. 
 
10. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο 
αυτοπροσώπως, 
ταχυδροµικά (µε συστηµένη επιστολή) ή µέσω εταιρίας ταχυµεταφορών (courier) µέχρι την 13 
Οκτωβρίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στο Τµήµα Προµηθειών της Υποδιεύθυνσης 
Οικονοµικού και Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Κιλκίς, Α. Παπανδρέου 3, Τ.Κ.: 61100, Κιλκίς. 
Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία µέχρι 
την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. 
Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα στις 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 
11:00 π.µ. 
Για περαιτέρω πληροφορίες για το υπό προµήθεια είδος οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στα 
εξής τηλέφωνα: για διαδικαστικά θέµατα στο τηλ.2341350157 (κα Κοµπινόγλου) και για τεχνικά 
θέµατα στο τηλ.2341353306 (κος Σωτηριάδης). 
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