
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)                                                                 Σελίδα 1 από 9 
 

                                                                      

 

Α.Π.: ΚΥ-2018/901                        Αθήνα, 10.09.2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κτήριο του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ επί της οδού Χαρβούρη 1 στην Αθήνα» 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με 

Α.Π: ΚΥ-2018/315    και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003547922. 

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την  «Προμήθεια, αποξήλωση και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων στο κτήριο του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ επί 

της οδού Χαρβούρη 1 στην Αθήνα», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές- 

Πίνακας συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους  Προμήθεια, αποξήλωση και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη / 

Σχετικές εγκρίσεις 

9.677,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.),     

12.000,04 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%)  

CPV :   45000000-7 

ΚΑΕ: 11.00.000000 

Απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης  ΑΔΑ: ΩΘΕΝΟΡ9Υ-ΜΤΝ 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και 

απαιτήσεων που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ της παρούσης 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο).  

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) της παρούσης και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, 

οδηγίες συντήρησης, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, 

πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο 

διαθέτει, που αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών 

με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

4. Όλα τα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες θα πρέπει να φέρουν την 

ένδειξη CE. 

5. Πιστοποίηση ISO 9001 από τους κατασκευαστές των προσφερόμενων 
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ειδών και του ίδιου του συμμετέχοντα. 

6. Τεχνικά φυλλάδια  των κατασκευαστών. 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 

Κριτήριο κατακύρωσης  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων  Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης της προμήθειας αφού έχει προηγουμένως προσκομίσει αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία να είναι σε ισχύ 

(πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα). 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 

οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο των Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ επί της 

οδού Σορβόλου 24 Αθήνα ΤΚ11636,  το αργότερο μέχρι τις 18.09.2018, ημέρα 

Τρίτη. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών 

της παρούσας να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και 

διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική 

προσφορά τους. 

Χρόνος / τόπος παραλαβής 

των ειδών   

Τριάντα (30)  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ 

ΑΛΦΑ  στην Αθήνα, με έξοδα μεταφοράς του Αναδόχου.             

Τρόπος πληρωμής  Εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, με 

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για την εξόφληση των τιμολογίων, σε 

περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθειμένα δικαιολογητικά, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας τα οποία να είναι σε ισχύ (πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα). 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007),  

φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013), κράτηση 0,06% Υπέρ της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο επικοινωνίας για τεχνικά θέματα: 257 κ. Πέττας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας σχετικά με τους όρους συμμετοχής: 202 κ. Ιωακείμ 

Ματαίωση της διαδικασίας     Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, 

ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών 

ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Υποκατάσταση αναδόχου Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της 

παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της 

ρητής και έγγραφης αδείας του Φορέα. 
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Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

      Δρ. Γκιτάκος Βασίλειος 

      

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  

 

Α’: Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακας συμμόρφωσης 

 

Β’: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς    
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Σημειώνεται ότι ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί 

συμπληρωμένος στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζεται. 

 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ»,  σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και θεωρείται απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν 

πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ», τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  

 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 

προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.  

 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο 

θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 

υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης 

και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 

Συμμόρφωσης.  

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή 

στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη 

παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων 

των πληροφοριών που ζητούνται.  

 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση 

θεωρείται αρνητική. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED PANEL – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

 

Ο Ανάδοχος θα αποξηλώσει και θα απομακρύνει τα παλιά 

φωτιστικά σώματα από όλους τους ορόφους του κτιρίου. 

Επιπλέον, θα καλύψει τις οπές που υπήρχαν στις οροφές για 

τη στήριξη των παλιών φωτιστικών και δεν θα 

χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των νέων.  

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

2 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση των νέων φωτιστικών 

σωμάτων οροφής, άμεσου φωτισμού, τεχνολογίας LED, που 

θα έχουν αντίστοιχη φωτεινή ροή τουλάχιστον 4000 Lumen. 

           

          ΝΑΙ 

  

3 

 

Τα νέα φωτιστικά θα εγκατασταθούν στα σημεία που 

φαίνονται στα σχέδια  

 

ΝΑΙ 

  

     4 

 

Το τροφοδοτικό θα είναι εντός του φωτιστικού ή της βάσης 

του, ώστε να μην είναι εμφανές. 

ΝΑΙ   

     5 

 

Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα θα είναι 3000o 

Kelvin. 

         ΝΑΙ   

     6 

 

Τα 8 φωτιστικά σώματα θα είναι ορθογώνια και καθένα θα 

έχει μήκος μεγαλύτερο από 100 cm και πλάτος μεγαλύτερο 

από 20 cm, ενώ τα υπόλοιπα 10 φωτιστικά σώματα θα είναι 

τετράγωνα 60 x 60 cm. 

 

ΝΑΙ 

  

7 

 

Καθώς το ύψος των ορόφων δεν είναι πολύ μεγάλο, το 

φωτιστικό θα είναι μικρού προφίλ. Συγκεκριμένα, το ύψος 

του φωτιστικού σώματος δεν θα ξεπερνάει τα 10 mm, ενώ 

στην περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστή βάση μέσα στην 

οποία τοποθετείται το φωτιστικό σώμα, το συνολικό 

προφίλ της βάσης και του φωτιστικού σώματος δε θα 

υπερβαίνει τα 45 mm. 

 

 

 

ΝΑΙ 
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8 

 

Τα νέα φωτιστικά σώματα θα είναι μονοφασικά και θα 

έχουν χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Η ηλεκτρική ισχύς 

του κάθε φωτιστικού σώματος δε θα υπερβαίνει τα 40 

Watt. 

 

ΝΑΙ 

  

9 

 

Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού σώματος θα είναι 

0,95 ή μεγαλύτερος. 

ΝΑΙ   

10 

 

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) του φωτιστικού 

σώματος θα είναι 80 ή μεγαλύτερος. 

ΝΑΙ   

11 

 

Ο δείκτης στεγανότητας του φωτιστικού θα είναι IP40 ή 

μεγαλύτερος. 

ΝΑΙ   

12 

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από 

προφίλ αλουμινίου βαμμένο ηλεκτροστατικά σε γκρι 

μεταλλικό χρώμα και θα είναι κατάλληλο για χώρους 

γραφείων. 

          

         ΝΑΙ 

  

13 

 

Το φωτιστικό σώμα θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 

50.000 ωρών. 

ΝΑΙ   

14 Η κατασκευάστρια εταιρία των φωτιστικών θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001. 

ΝΑΙ   

15 Όλα τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες θα πρέπει να 

φέρουν την ένδειξη CE. 

ΝΑΙ   

16 

 

Τα φωτιστικά σώματα θα καλύπτονται από εγγύηση του 

κατασκευαστή ή ελληνικής αντιπροσωπείας, τουλάχιστον 2 

ετών. 

         ΝΑΙ   

17 

 

Τα επιπλέον καλώδια και ηλεκτρολογικά κανάλια που θα 

απαιτηθούν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην 

προσφορά και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

18 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα φωτιστικά 

σώματα εγκατεστημένα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

         ΝΑΙ   
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Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

 

Ο Ανάδοχος θα αποξηλώσει και θα απομακρύνει τα παλιά 

φωτιστικά σώματα από όλους τους ορόφους του κτιρίου. 

Επιπλέον, θα καλύψει τις οπές που υπήρχαν στις οροφές για 

τη στήριξη των παλιών φωτιστικών και δεν θα 

χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των νέων.  

 

         ΝΑΙ 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση των νέων ορθογώνιων, 

κρεμαστών φωτιστικών σωμάτων οροφής, άμεσου και 

έμμεσου φωτισμού, τεχνολογίας LED. Θα εγκατασταθούν 27 

φωτιστικά με φωτεινή ροή τουλάχιστον 4000 Lumen και 13 

φωτιστικά, ίδιας εταιρίας και τύπου με τα προηγούμενα, με 

φωτεινή ροή τουλάχιστον 5700 Lumen (μετρούμενα στους 

3000o K). 

 

 

         ΝΑΙ 

  

3 

 

Τα νέα φωτιστικά θα εγκατασταθούν στα σημεία που 

φαίνονται στα σχέδια. 

         ΝΑΙ   

     4 

 

Η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα θα είναι 3000o 

Kelvin. 

         ΝΑΙ   

     5 

 

Προκειμένου να ταιριάζουν με την αισθητική του χώρου τα 

27 φωτιστικά με φωτεινή ροή τουλάχιστον 4000 Lumen 

έκαστο, θα έχουν μήκος περίπου 85 cm, ύψος περίπου 70 

mm, πλάτος περίπου 55 mm και δεν θα καταναλώνουν 

πάνω από 35 Watt. Τα 13 φωτιστικά με φωτεινή ροή 

τουλάχιστον 5700 Lumen θα έχουν μήκος περίπου 115 cm, 

ύψος περίπου 70 mm, πλάτος περίπου 55 mm και δεν θα 

καταναλώνουν πάνω από 45 Watt. 

 

 

 

         ΝΑΙ 

  

6 

 

Τα νέα φωτιστικά σώματα θα είναι μονοφασικά. Ο 

συντελεστής ισχύος του φωτιστικού σώματος θα είναι 0,92 ή 

μεγαλύτερος. 

     

         ΝΑΙ 

  

7 

 

 

 

 

9 

 

Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) του φωτιστικού 

σώματος θα είναι 80 ή μεγαλύτερος. 

         ΝΑΙ   



 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)                                                                 Σελίδα 8 από 9 
 

8 

 

Ο δείκτης στεγανότητας του φωτιστικού θα είναι IP20 ή 

μεγαλύτερος. 

          ΝΑΙ   

9 

 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από 

προφίλ αλουμινίου βαμμένο ηλεκτροστατικά σε γκρι 

μεταλλικό χρώμα και θα είναι κατάλληλο για χώρους 

γραφείων. 

    

          ΝΑΙ 

  

10 Το φωτιστικό σώμα θα έχει ονομαστική διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον 50.000 ωρών. 

          ΝΑΙ   

11 Η κατασκευάστρια εταιρία των φωτιστικών θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001. 

          ΝΑΙ   

12 Όλα τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες θα πρέπει να 

φέρουν την ένδειξη CE. 

         ΝΑΙ   

13 

 

Τα φωτιστικά σώματα θα καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών ή 

μεγαλύτερη, του κατασκευαστή ή ελληνικής 

αντιπροσωπείας. 

        ΝΑΙ   

14 Τα επιπλέον καλώδια και ηλεκτρολογικά κανάλια που θα 

απαιτηθούν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην 

προσφορά και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

        ΝΑΙ 

  

15 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα φωτιστικά 

σώματα εγκατεστημένα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

       ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                   Υπογραφή / Σφραγίδα 

 

  

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018 

 

 

   

Ελέγχθηκε - Εγκρίθηκε  Συντάχθηκε 

Η Υπεύθυνη Τ.Υ ΚΕΘΕΑ  Ο Μελετητής 

   

Μαρία Βλαχιώτη  Λάμπρος Πέττας  

Αρχιτέκτων Μηχ/κος  Μηχανολόγος  Μηχ/κος 



 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)                                                                 Σελίδα 9 από 9 
 

       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β’ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 

«Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κτήριο του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ επί της οδού Χαρβούρη 1 στην Αθήνα» 

Προϋπολογισμός  9.677,45  € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

  Καθαρή Αξία Αξία ΦΠΑ Συνολική αξία 

συμπ/νων 

φόρων και 

κρατήσεων 

    Α.  Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

LED PANEL συμπεριλαμβανομένων όλων των 

προβλεπόμενων εργασιών 

   

    Β. Προμήθεια και εγκατάσταση κρεμαστών 

φωτιστικών σωμάτων οροφής άμεσου και έμμεσου 

φωτισμού συμπεριλαμβανομένων όλων των 

προβλεπόμενων εργασιών 

   

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β    

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

…..……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η προσφορά ισχύει ………… μέρες.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  

Η κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε έντυπο της προσφέρουσας εταιρείας δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση 

κατάθεσης  του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                                                                                  Υπογραφή / Σφραγίδα 


