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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αλεξανδρούπολη 10-8-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, θα δεχθεί οικονομικές προσφορές για
προμήθεια κλειδαριών και λουκέτων για τις ανάγκες του Νομαρχείου και χώρου της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο
της προμήθειας.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
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Προμήθεια λουκέτων βαρέως τύπου από ενισχυμένο ατσάλι.
Λαμινέ για την αντοχή σε καιρικά φαινόμενα, με εσωτερικά
εξαρτήματα από μη οξειδούμενα υλικά, διπλό κλείδωμα με
ρουλεμάν, με λαιμό από κράμα Βορίου και να είναι οδοντωτός,
μη αναστρέψιμος κύλινδρος με τέσσερις πείρους για
μεγαλύτερη αντοχή στην διάτρηση και με τέσσερα κλειδιά.
Διαστάσεις: Πλάτος 52mm, Ύψος λαιμού: 64mm, Πλάτος
λαιμού: 24mm και Διάμετρο λαιμού: 9mm.
Αλυσίδα μήκους 2 μέτρων με πάχος 12mm, διάσταση P 60mm
και διάσταση D 42mm
Σύρτης ασφαλείας βαρέου τύπου γαλβανιζέ που να δέχεται
λουκέτα.
Κλειδαριά πόρτας αλουμινίου και σιδερόπορτας με φινίρισμα
γαλβανιζέ, διαστάσεων 25mm
Αφαλός κλειδαριάς 83mm
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Κυλινδράκια συρταριών
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ)
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- Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες που απαιτεί η υπηρεσία, δεκτές θα γίνουν προσφορές
ίσες, ισοδύναμες ή και με παραπάνω εργαλεία.
- Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ε Έβρου και ούτε αυτή υποχρεούται να προχωρήσει
στην προμήθεια, άμεσα.
-

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της ποσότητας,
υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης το επιτρέπει.
1
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- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό
(80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων
υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη το
επιτρέπει και σύμφωνα με τα

οριζόμενα του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 .

- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα

οριζόμενα του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

- Η παράδοση και η τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στο Νομαρχείο της Π.Ε Έβρου, με ευθύνη και
τυχόν έξοδα μεταφοράς του προμηθευτή.
-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και στις
προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Οι προσφορές, θα πρέπει να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοχείρως, e-mail) το αργότερο
μέχρι την Πέμπτη 18-8-2022 στις 11.30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού

της

Αλεξανδρούπολη,

Περιφερειακής
4οςΌροφος,

Ενότητας

Έβρου,

5οΓραφείο,

Καραολή

Τηλέφωνο:

και

Δημητρίου

25513-50442,

40,

68132

e-mail

:

promithies.evrou@pamth.gov.gr
Η δαπάνη συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 150,00€, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της
ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 04.072.1699.0001, οικ. έτους 2022 και
έχει

εγκριθεί

η

δέσμευση

πίστωσης

με

την

αριθ.

4598/2-8-2022

(ΑΔΑ:Ω2ΤΠ7ΛΒ-50Μ,

ΑΔΑΜ:22REQ011051286) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Προσφορές οι οποίες θα υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται.
Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η
προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως χαμηλότερη συνολική τιμή.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α..Μ.Θ και της Π.Ε Έβρου, προς ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ευδοξία Κώττη
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
………………………………………….
………………………………………...
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(Τηλέφωνο: 25513-50442, E- mail: promithies.evrou@gmail.gov.gr)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια κλειδαριών και λουκέτων για τις ανάγκες του Νομαρχείου και χώρου της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου:

Α/Α

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
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Λουκέτο βαρέως τύπου από ενισχυμένο ατσάλι.
Λαμινέ για την αντοχή σε καιρικά φαινόμενα, με
εσωτερικά εξαρτήματα από μη οξειδούμενα υλικά,
διπλό κλείδωμα με ρουλεμάν, με λαιμό από κράμα
Βορίου και να είναι οδοντωτός, μη αναστρέψιμος
κύλινδρος με τέσσερις πείρους για μεγαλύτερη αντοχή
στην διάτρηση και με τέσσερα κλειδιά.
Διαστάσεις: Πλάτος 52mm, Ύψος λαιμού: 64mm,
Πλάτος λαιμού: 24mm και Διάμετρο λαιμού: 9mm.
Αλυσίδα μήκους 2 μέτρων με πάχος 12mm, διάσταση
P 60mm και διάσταση D 42mm
Σύρτης ασφαλείας βαρέου τύπου γαλβανιζέ που να
δέχεται λουκέτα.
Κλειδαριά πόρτας αλουμινίου και σιδερόπορτας με
φινίρισμα γαλβανιζέ, διαστάσεων 25mm
Αφαλός κλειδαριάς 83mm
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Κυλινδράκια συρταριών

1

2
3
4

ΤΙΜΗ
ΜΕ Φ.Π.Α
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ΣΥΝΟΛΟ
- Με την υποβολή της προσφοράς μας, αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους της σχετικής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Αλεξανδρούπολη ……./8/2022

(Σφραγίδα και υπογραφή)
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