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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  

 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87/Α’/7-6-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» (ΦΕΚ226/Α’/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
(ΦΕΚ4302/Β’/30-12-2016) .  

 
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

 
4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 

 
 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, (Α’ 145) «Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 
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6. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (Α’ 43) σχετικά με την παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 

 
7. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α. 
 
8. Την με αριθ. πρωτ. 2024709/601/0026/8-4-98 Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του 
Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 

 
9. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

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

 
10. Την αριθμ. 35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  «περί 

αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

 
11.  Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ4436/Β’/13-7-

2010).  
 
12. Το άρθρο 6 παρ.14 του Ν.4071/2012(Α’ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ». 

 
13. Τις αριθ. οικ. 570607(7712)/16-09-2019 (ΦΕΚ3475/Β΄/16-9-2019) Απόφαση 

Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων ¨ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ¨ , στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
14.  Την αριθ. 156/2017 (ΦΕΚ2142/Β’/22-6-2017) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. «Μεταβίβαση αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.» . 

 
15. Την αρ. 25/2020 (ΑΔΑ:Ω3MB7ΛΛ-6CJ) απόφαση του Π.Σ που αφορά την έγκριση 

του προγράμματος προμηθειών της Π.Κ.Μ έτους 2020, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
16. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 512557(2909)/21-09-2020 πρωτογενές αίτημα της 

Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Κιλκίς (ΑΔΑΜ: 20REQ007346435 2020-09-22) . 
 
17. Την αριθ. 1232/2020  (πρακτικό 43ο/06-10-2020) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία δίνεται έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 της Π.Ε. Κιλκίς, για την πληρωμή δαπάνης για 
την προμήθεια υλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο της 
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Π.Ε Κιλκίς-διοικητήριο για το έτος 2020, από τον φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 
1311.01, σε βάρος του προϋπολογισμού 2020 της ΠΕ Κιλκίς. 

 
18. Την υπ’ αριθ. Α/Α 3316 και με αριθ. πρωτ. οικ. 579089(4120)/19-10-2020 

(ΑΔΑ:6Χ7Χ7ΛΛ-57Ω και ΑΔΑΜ:20REQ007501838 2020-10-19) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης της Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων πόρων της 
Π.Ε. Κιλκίς περί δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης ποσού 4.030,00 
€ από τον φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε. 1311.01 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 
3230 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υποδ/νσης Οικονομικού 
– Ανθρωπίνων πόρων της Π.Ε. Κιλκίς .  

 
19. Την ανάγκη για την προμήθεια υλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
στο κτίριο της Π.Ε Κιλκίς-διοικητήριο , που κρίνονται απαραίτητα λόγω βλαβών και 
καταστροφής μικροϋλικών και συσκευών που δεν περιλαμβάνονται στο έργο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» και χρήζουν άμεσης 
αντικατάστασης για την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητηρίου. 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

ότι προτίθεται  να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, του αρ. 118 του ν. 
4412/2016, για την προμήθεια υλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο 
κτίριο της Π.Ε Κιλκίς-διοικητήριο για το έτος 2020. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό 
των 4.030,00 ευρώ, για την προμήθεια υλικών ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων στο κτίριο της Π.Ε Κιλκίς-διοικητήριο, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 
 
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) . 
 
Ως ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα υποβάλλει τη χαμηλότερη 
προσφορά στο σύνολό της (που αφορά την προμήθεια υλικών . 
 
Η  δαπάνη θα βαρύνει τον φορέα 721 και τον Κ.Α.Ε 1311.01  για την προμήθεια  
υλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο της Π.Ε Κιλκίς του 
οικονομικού έτους 2020. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται τα προς προμήθεια υλικά. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ                                                                                      
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Φωτιστικό σώμα εξωτερικού 
φωτισμού χαμηλό. 

8 

2 
Μηχανισμός επαναφοράς 
εσωτερικής θύρας. 

12 

3 
Μηχανισμός ανάκλησης 
εξωτερικού παραθύρου. 

2 

4 
Μπαταριά 12V , 7.2 Ah στους 
ηλεκτρικούς περιφερειακούς 
πίνακες. 

11 

5 
Πολυεστερικό καπάκι αντλίας 
σιντριβανιού 

1 

6 Φεγγίτης εσωτερικού χωρίσματος. 2 

7 
UPS κατάλληλο για περιφερειακό 
πίνακα BMS. 

2 

8 
Πυροκροτητής φιάλης Ρα 
αυτόματης κατάσβεσης. 

5 

9 
Σπιράλ υψηλής πίεσης για φιάλη 
CO2 αυτόματης κατάσβεσης. 

16 

10 
Πλακέτα μηχανισμού για μοτέρ 
συρόμενης πόρτας αυλής πίσω. 

1 

11 
Πλακέτα inverter κλιματιστικού 
computer room. 

1 

12 
Προγραμματιστής ποτίσματος 
αυλής. 

2 

13 Κινητήρας για σκίαστρα 1 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 Προμήθεια υλικών 
ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων στο κτίριο της 
Π.Ε Κιλκίς-διοικητήριο 

3.250,00 € 4.030,00 € 

 
 
 
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.  
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 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) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86, με τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς 
δηλώσεως, στην οποία θα δηλώνει τα παρακάτω:  
α) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα παραπτώματα (όπως, συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία), που 
αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος υποψηφίου οικονομικού φορέα αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παραπάνω λόγους, η αναθέτουσα αρχή 
υποχρεούται να αποκλείσει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή του στην 
παρούσα διαδικασία. 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 
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πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.»  
β) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του 
ανωτέρω νόμου.  
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθούν να είναι 
εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 
παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου).  
δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου). 
ε) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα. 
στ) Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους 
ζητηθούν, προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.  
Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, η παραπάνω 
υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας, όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα.  
 
2) Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσης. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν προσφορές για το σύνολο της προμήθειας  
υλικών. 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, στο σύνολο της προμήθειας 
της παρούσας και ανά τμήμα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  
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 ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο 
Λογιστικό .  
Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα 
πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του.  
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Η προμήθεια των υλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο της Π.Ε 
Κιλκίς-διοικητήριο  θα γίνει το συντομότερο δυνατόν κατόπιν συνεννόησης με την 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς – Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος 
και όχι σε διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών .  
Τα προμηθευόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
αυτές περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω στο άρθρο της παρούσας «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και να είναι γνήσια. 
Πέντε (5) ημέρες για την προμήθεια των υλικών.  
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο 
φάκελο μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ.,  στην 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς, 2ος όροφος, Αν. Παπανδρέου 3, 
61100, Κιλκίς. 
Οι σφραγισμένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο 
άρθρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , υποβάλλονται :  
α) είτε ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, προς την Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3 - ΤΚ 61 100 Κιλκίς, 
β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Κιλκίς. 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.  
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα 
ακόλουθα: Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ , Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ,  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ , ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , Ταχ. Διεύθυνσή: 
Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την προμήθεια των υλικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
στο κτίριο της Π.Ε Κιλκίς-Διοικητήριο . 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο   
τηλ. 2341353268 (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων , Τμήμα Έργων Δομών 
Περιβάλλοντος, κο Πετρίδη Παύλο ). 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Κιλκίς και στο διαδικτυακό τόπο της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Κιλκίς: ( 
http://kilkis.pkm.gov.gr )  
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                     
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

 

 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 
            ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
             Ανδρέα Παπανδρέου 3 , Διοικητήριο 
             61 100 , Κιλκίς 
 
 
Θέμα : «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο της Π.Ε Κιλκίς-διοικητήριο . 
 
 
     Αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. 
Πρωτ. Οικ. 702687 (4126) / 21-12-2020 , υποβάλλω την παρούσα προσφορά 
και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας υλικών με τα ακόλουθα ποσά .     
      
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ 
Ποσό 

προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ 

Ποσό 
προσφοράς 

με ΦΠΑ 

1 
Φωτιστικό σώμα εξωτερικού 

φωτισμού χαμηλό.        
8   

 

2 
Μηχανισμός επαναφοράς 

εσωτερικής θύρας. 
12   

 

3 
Μηχανισμός ανάκλησης 
εξωτερικού παραθύρου. 

2   
 

4 
Μπαταριά 12V , 7.2 Ah στους 
 ηλεκτρικούς περιφερειακούς 

πίνακες.   
11   

 

5 
Πολυεστερικό καπάκι αντλίας 

σιντριβανιού 
1   

 

6 
Φεγγίτης εσωτερικού 

χωρίσματος. 
2   

 

7 
UPS κατάλληλο για 

περιφερειακό πίνακα BMS. 
2   
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8 
Πυροκροτητής φιάλης Ρα 
αυτόματης κατάσβεσης. 

5   
 

9 
Σπιράλ υψηλής πίεσης για 

φιάλη CO2 αυτόματης 
κατάσβεσης. 

16   
 

10 
Πλακέτα μηχανισμού για μοτέρ 

συρόμενης πόρτας αυλής πίσω. 
1   

 

11 
Πλακέτα inverter κλιματιστικού 

computer room. 
1   

 

12 
Προγραμματιστής ποτίσματος 

αυλής. 
2   

 

13 Κινητήρας για σκίαστρα 1    
   ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
 
 
 

Α/Α  Ποσό χωρίς ΦΠΑ Ποσό με ΦΠΑ 24% 
1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  
  

                 
 
 
                                             
 

Ημερομηνία , ……………….. 
Ο προσφέρων  

 
 
 
 
 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
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