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ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 

ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες 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 τροποποιήθηκε 

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

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

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

(ενσωµάτωση 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 ν.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 ∆ιαύγεια”  

8. Τις διατάξεις του ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “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) 

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

θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 1781 Β’) 

10. Τις διατάξεις του ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης ∆ιαδικασιών Προµηθειών ∆ηµοσίου” 
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11. Της αριθµ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (ΦΕΚ 708/Υ.Ο.∆.∆./2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας “Ορισµός Αντιπεριφερειρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης στους Θεµατικούς 

Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας” 

12. Της αριθµ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

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

13. Της αριθµ.οικ.602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3745 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” 

14. Η αριθµ.33/2019 (Αριθµ. Συνεδρίασης 5η/08-03-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 

Μακεδονίας “Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2019 της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας” (Α∆Α:7ΜΕΡ7ΛΛ-ΛΨ0), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το αριθµ.443406(1439)/11-07-19 πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος της 

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. Πιερίας. 

16. Την αριθµ.2195/Πρακτικό 30o/08.10.2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. 

(Α∆Α:6ΖΨ67ΛΛ-ΚΡ8), περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισµού της ΠΕ Πιερίας 

έτους 2019, προµήθειας δέκα (10) ρολοκουρτίνων σκίασης κα εργασιών τοποθέτησης τους για την  

Υποδιεύθυνση Τεχνικών  Έργων της Π.Ε. Πιερίας   στον  Ε.Φ. 721 και στους ΚΑΕ: 1699.α.01 για την 

ανωτέρω προµήθεια  και  0869.01 για τις εργασίες τοποθέτησης  τους.  

17. Την αριθµ.οικ.651193(3858)/17-10-19 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  (Α∆Α:6ΥΜΖ7ΛΛ-7∆Τ) ποσού 

1.106,08€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

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

Μακεδονίας, µε α/α 3452 και βαρύνει τον Ε.Φ. 04.721 και τους  ΚΑΕ. 1699.α.01 (Λοιπές προµήθειες) και 

0869.01 (Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού) οικονοµικού έτους 2019,  για την  

Υποδιεύθυνση Τεχνικών  Έργων της Π.Ε. Πιερίας   

18. Το αριθµ.οικ.679207(4365) 31-10-2019 πρωτογενές αίτηµα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας της Π.Ε. Πιερίας. 

19. Την αριθµ.2454/Πρακτικό35o/12.11.2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. 

(Α∆Α:ΩΣΙΧ7ΛΛ-Κ5Α), περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισµού της ΠΕ Πιερίας 

έτους 2019, προµήθειας πέντε (5) ρολοκουρτίνων σκίασης για την  ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Πιερίας στον  Ε.Φ. 721 και στον ΚΑΕ: 1699.α.01 οικονοµικού έτους 2019. 

20. Την αριθµ.οικ.726355(4241)/19-11-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  (Α∆Α:Ω9ΜΩ7ΛΛ-4Ξ9) ποσού 

405,72€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωµής της Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε 

α/α 3642 και βαρύνει τον Ε.Φ. 04.721 και τον   ΚΑΕ. 1699.α.01 (Λοιπές προµήθειες) οικονοµικού έτους 

2019. 
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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 ρολοκουρτίνων σκίασης και τοποθέτησής τους στα γραφεία των εργαζοµένων της  

Υποδιεύθυνσης Τεχνικών  Έργων και της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 

Πιερίας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1 της παρούσης πρόσκλησης (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ).  

     Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.511,80 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Πιερίας, οικονοµικού έτους 2019 και συγκεκριµένα τον 

Φορέα 721 και τους:  

1) ΚΑΕ1699.α.01 για την προµήθεια των υλικών ποσού:  1.119,19 € χωρίς ΦΠΑ και 1.387,80 € µε ΦΠΑ 24% και  

2) ΚΑΕ 0869.01  για  τις εργασίες  τοποθέτησης  ποσού : 100,00 € χωρίς ΦΠΑ και 124,00 € µε ΦΠΑ 24%. 

 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά : 

Α. Την προµήθεια  ρολοκουρτίνων σκίασης για τα γραφεία των εργαζοµένων της  Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

και της ∆ιεύθυνσης  ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Πιερίας, προϋπολογισµού 1.119,19 (χωρίς 

ΦΠΑ) και 1.387,80 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) και όπως περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ 

Υπηρεσιακή 
µονάδα 

Αριθµός 
Γραφείου 

Ύψος  
( m ) 

Πλάτος 
( m )  

Τεµάχια 
Εµβαδόν 

( m2 ) 
Υλικό 

Εκτιµώµενη 
αξία  

( €/m2 ) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική  
εκτιµώµενη 

αξία 
( € ) 

(χωρίς ΦΠΑ) 
 

301 1,50 1,33 1 2,00 Roller Μονό  ύφασµα 24 48,00 

301 1,50 2,00 1 3,00 Roller Μονό  ύφασµα 24 72,00 

303 1,50 2,00 4 12,00 Roller black-out 100% 32 384,00 

304 1,50 2,00 2 6,00 Roller Μονό  ύφασµα 24 144,00 

Υποδ/νση 
Τεχνικών 
Έργων 

305 1,50 2,00 2 6,00 Roller Μονό  ύφασµα 24 144,00 

104 1,00 1,85 1 1,85 Roller Μονό  ύφασµα 24 44,40 

104 1,65 2,00 1 3,30 Roller black-out 100% 32 105,60 

104 1,10 1,30 1 1,43 Roller black-out 100% 32 45,76 

107 1,60 1,70 1 2,72 Roller black-out 100% 32 87,04 

∆/νση 
∆ηµόσιας 
Υγείας και 
Κοινωνικής 
Μέριµνας 

107 1,00 1,85 1 1,85 Roller Μονό  ύφασµα 24 44,40 

    15 40,15   

Συνολικός προϋπολογισµός (χωρίς ΦΠΑ)  1.119,19 

Συνολικός προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ 24%)  1.387,80 

ΑΔΑ: ΩΔΧΔ7ΛΛ-ΦΥΘ



 4 

 
 

Β. Την τοποθέτηση των ρολοκουρτίνων σκίασης, σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα: 
 

Π ί ν α κ α ς  Ε ρ γ α σ ι ώ ν  
 

  Περιγραφή εργασιών  Ποσότητα  Τιµή  
(χωρίς ΦΠΑ)  

Συνολική τιµή  
(µε ΦΠΑ) 

Εργασίες τοποθέτησης  15 ρολοκουρτίνες 100,00 € 124,00 € 

 
 

Τ ε χ ν ι κ έ ς  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς  

Α) Ρολοκουρτίνα (roller) µερικής σκίασης από µονό πολυεστερικό ύφασµα και µηχανισµό 25mm, που αφήνει το 

φως να περάσει µερικώς, κατάλληλη για εσωτερικό χώρο µε όψη απλή και µεγάλη ποικιλία σε χρώµατα. 

Β) Ρολοκουρτίνα (roller black-out) πλήρους σκίασης στο 100% από πολυεστερικό ύφασµα και µηχανισµό 25mm, 

που  µπλοκάρει το φως που εισέρχεται στο χώρο κατάλληλη για εσωτερικό χώρο µε άµεση έκθεση στον ήλιο σε 

µεγάλη ποικιλία χρωµάτων. 

Στην τιµή να συµπεριλαµβάνονται βάσεις, βίδες και ούπα για την συναρµολόγηση και τοποθέτηση σε τοίχο ή σε 

οροφή. ∆υνατότητα επιλογής της θέσης του κορδονιού χειρισµού στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά. 

 

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα 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. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι συµµετέχοντες οφείλουν να µας καταθέσουν σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα εµπεριέχει τα κάτωθι: 

Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

1) ∆εν 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 
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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 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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.» 

2) 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. 

3) 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). 

4) 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)  

5) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

6)  Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να αποδείξουν 

την ακρίβεια των δηλωθέντων στις περιπτώσεις 2, 3 και 4  της ως άνω υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης. 

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 ∆.Σ. σε σώµα, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 

µορφή του υποψηφίου οικονοµικού φορέα. 

Οι υποψήφιος οικονοµικοί φορείς µπορούν να παρασταθούν  κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των 

οικονοµικών προσφορών, η οποία θα διεξαχθεί δηµόσια, µόνο µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους 

τους. 

Β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά»  

Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι & ΙΙ) της παρούσας και υπογράφεται από τον προσφέροντα. 

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

παρούσας πρόσκλησης, καθώς και των εργασιών τοποθέτησης.  Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο οικονοµικός φορέας 

που θα προσφέρει τη χαµηλότερη συνολική τιµή  (Πίνακας Ι & Πίνακας ΙΙ). Μερική προσφορά δεν γίνεται 

αποδεκτή. 

Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 

οικονοµικών φορέων. 

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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Το ποσό της οικονοµικής προσφοράς δεν επιδέχεται καµίας αλλαγής. 

Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προµηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το ∆ηµόσιο 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. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν  είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 

από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας της παρούσας διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Η παράδοση των ρολοκουρτίνων σκίασης, καθώς και η τοποθέτησή τους θα γίνει µετά την απόφαση ανάθεσης 

και όχι πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2019, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 

 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας που θα αναλάβει την τοποθέτηση των προς προµήθεια ειδών της παρούσας 

στους προκαθορισµένους από την αναθέτουσα αρχή χώρους, θα πρέπει να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως 

και της καθαριότητας στους χώρους όπου θα εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες. 

Η Π.Ε. Πιερίας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα που µπορεί 

να συµβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας, τόσο στο προσωπικό του 

αναδόχου, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείµενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και µόνο 

τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες του κάθε ζηµία, φθορά ή βλάβη που θα συµβεί.  

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

κατασκευή, 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 τις  2 ∆εκεµβρίου 2019  ηµέρα  ∆ευτέρα 

και ώρα 9:00 πµ 

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  2 ∆εκεµβρίου 2019  ηµέρα   ∆ευτέρα  και ώρα 9:30 π.µ. 

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

Προς:Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
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Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας 

∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας 

Τµήµα Προµηθειών 

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

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την  προµήθεια και τοποθέτηση ρολοκουρτίνων  σκίασης για 

υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας. 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη “∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής  

http://pieria.pkm.gov.gr.  

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 
 
 
 

                                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο/Η…………………………………………….καταθέτω την οικονοµική προσφορά µου αποδεχόµενος/η πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην µε αρ. Πρωτ. ………….…………..και µε Α∆Α: ………………. 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προµήθεια και τοποθέτηση ρολοκουρτίνων σκίασης για υπηρεσίες 

της Π.Ε. Πιερίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   Ι 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1.387,80 € ΜΕ ΦΠΑ 

Α/Α Περιγραφή 
Ποσότητα 

(Τεµάχια) 

Εµβαδόν 

(σε m2) 

Προσφερόµενη 

τιµή ανά m2 

Συνολική 

προσφερόµενη τιµή 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 

Ρολοκουρτίνα 

Roller 

Μονό  

ύφασµα 

8 20,70 m2   

2 

Ρολοκουρτίνα 
Roller 

black-out 
100% 

7 19,45  m2   

Συνολική προσφερόµενη  τιµή  (χωρίς ΦΠΑ) : 

Συνολική προσφερόµενη  τιµή  (χωρίς ΦΠΑ) : 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΙΙ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΑΣΗΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ124,00 € ΜΕ ΦΠΑ 

 

Α/Α Περιγραφή 
Ποσότητα 

(Τεµάχια) 

Εµβαδόν 

(σε m2) 

Προσφερόµενη 

τιµή 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 

προσφερόµενη τιµή 

(µε ΦΠΑ) 

1 
Εργασίες τοποθέτησης 

ρολοκουρτίνων 
15 40,15 m2 

 

 
 

 

 

                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

 

 

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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