0002351067
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Π.Α.Μ.Θ. 13.04.2022
Α. Π.: οικ. 108648/2370

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ:
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ”.
Ανακοινώνεται ότι, η Δ/νση Τεχνικών Έργων -Περιφερειακή Ενότητα Έβρου- θα δεχτεί οικονομικές
προσφορές, για την προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία
του αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα, στην περιοχή Κυπρίνου, ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την
ομάδα Α: 3.000,00 € , ομάδα Β: 3.000,00 € και για την ομάδα Γ: 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ .
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τους πίνακες, τους
μετασχηματιστές, τους κινητήρες και γενικά για την ηλεκτρική εγκατάσταση του αντλιοστασίου.
Επίσης θα γίνει η προμήθεια των απαραίτητων λιπαντικών για τις αντλίες, υδραυλικών υλικών,
μικροεργαλείων και ορισμένων μικροϋλικών.
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα την τεχνική περιγραφή. Πρέπει να είναι
απολύτως καινούργια, άριστης ποιότητας, επαγγελματικής χρήσης, πρόσφατης κατασκευής, γνωστού
εύφημου εργοστασίου με ευρεία κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να πληρούν τις
ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να φέρουν σήμανση CE.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης, – Π.Ε. Έβρου Ειδικός Φορέας και Κ.Α.Ε. 04.071.9899.0001 οικονομικού έτους 2022,
σε βάρος του Έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΡΔΑ” Κ.Ε.201002001. (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.
2073/01-04-2022 ΑΔΑ: ΨΥ2Ψ7ΛΒ-Ι33 & ΑΔΑΜ: 22REQ010342757).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά
ομάδα ειδών.
Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για
περισσότερες ομάδες ( συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα έντυπα Οικονομικής προσφοράς).
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες της αντίστοιχης ομάδας ειδών.
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Το συνολικό ποσό της προσφοράς για μια ομάδα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του συνολικού
προϋπολογισμού της ομάδας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, e-mail) το
αργότερο μέχρι την 20-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία του Αποκεντρωμένου
Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας (Κων/πόλεως 147, ΤΚ 68200 Ορεστιάδα. Για πληροφορίες διευκρινήσεις, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2552351548, 25523-51544 fax: 2551351531e-mail: tmteeor@pamth.gov.gr .
Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το επισυναπτόμενο Έντυπο
Οικονομικής προσφοράς, επί ποινή απόρριψης. Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη
εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ως απαράδεκτη απορρίπτεται επίσης,
οικονομική προσφορά που δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, για προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν το
ποσό των 2.500 € χωρίς ΦΠΑ, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά, να αποστείλετε και τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης
2.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικές ( Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν τη υποβολή του.
3.
Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου).Η
οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
4.
Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και των
Ν.Π.Δ.Δ.. Η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
5.
Πιστοποιητικό εγγραφής σε επιμελητήριο (Εμπορικό ή Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό) με δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας
6.
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου(Πιστοποιητικά Γ.Ε.Μ.Η.), εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν τη υποβολή
τους.
ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την κοινοποίηση της γνωστοποίησης ανάθεσης, καλείται ο μειοδότης - ανάδοχος όπως προσέλθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή
συγκεκριμένη προθεσμία από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η μεταφορά και η παράδοση των ειδών θα βαρύνει τον ανάδοχο και θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του
και συγκεκριμένα, στο αντλιοστάσιο κεφαλής ποταμού Άρδα, στην περιοχή Κυπρίνου.
Εάν κατά την παραλαβή του εξοπλισμού διαπιστωθεί απόκλιση από την τεχνική περιγραφή, η αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη της παραλαβής ή τη μερική αυτής ή την
αντικατάσταση των ειδών. Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις προτάσεις της επιτροπής, εντός
προθεσμίας ( η οποία ορίζεται από τη Επιτροπή) τότε η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση
τούτων σε βάρος και για λογαριασμό και λογαριασμό του αναδόχου και με τον πλέον πρόσφορο, για τις
ανάγκες και τα συμφέροντα της, τρόπο.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή, της αξίας των παρεχόμενων υλικών, στον ανάδοχο θα γίνει από τις πιστώσεις της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ορθή εκπλήρωση
όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης και την παραλαβή των υλικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των υλικών.
2. Τιμολόγιο συνοδευόμενο από ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων
Τον ανάδοχο βαρύνουν και οι προβλεπόμενοι από την ισχύουσα νομοθεσία φόροι, τέλη και κρατήσεις ,
πλην του Φ.Π.Α.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στις σελίδες της Π.Α.Μ-Θ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Με εντολή Περιφερειάρχη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου

Μαυράκη Χριστίνα
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

……..………………………………………………………..

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

……………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

……………………………………………………………..

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

……………………………………………………………..

ΠΡΟΣ: Π.Α.Μ.Θ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών,
ανταλλακτικών και μικροϋλικών, για τη λειτουργία του αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα, υποβάλλω
την παρούσα οικονομική προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την προμήθεια με τις ακόλουθες τιμές.
ΟΜΑΔΑ Α : ΓΡΑΣΣΑ -ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
CPV:24951000-5 Γράσσα και Λιπαντικά
Α/
Α

1
2
3
4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Λιπαντικό εδράνων αντλιών, ενδεικτικού
τύπου SHELL TELLUS S2 MX 32
DIN51524-2 HLP ή ισοδύναμα
Λιπαντικό εδράνων αντλιών, ενδεικτικού
τύπου SHELL TELLUS S2 MX 100
DIN51524-2 HLP ή ισοδύναμα
Λιπαντικό γράσο, ενδεικτικού τύπου
SHELL GADUS S1 V220 2 ή ισοδύναμα
Λιπαντικό μετασχηματστών, ενδεικτικού
τύπου SHELL DIALA S4ZX-I ή ισοδύναμα

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

δοχ
20 lit

3

δοχ
20lit

4

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(€)

Δοχ
12
18Κg
Βαρέλι
1
209 lit
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

………………………/………/………..
Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή)
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

……..………………………………………………………..

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

……………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

……………………………………………………………..

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

……………………………………………………………..

ΠΡΟΣ: Π.Α.Μ.Θ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών,
ανταλλακτικών και μικροϋλικών, για τη λειτουργία του αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα, υποβάλλω
την παρούσα οικονομική προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την προμήθεια με τις ακόλουθες τιμές.
CPV: 31681410-0
CPV 31520000-7
CPV: 38341310-3
CPV: 31711150-9

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ηλεκτρολογικό Υλικό,
Λαμπτήρες & Φωτιστικά Εξαρτήματα
Αμπερόμετρα
Ηλεκτρικοί Πικνωτές

Α/Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Προσδετικά

36,8x4,8 mm

σακ.

2

2

Προσδετικά

25,0x4,8 mm

σακ.

2

3

Φωτοκύτταρο 220V, 16A

τεμ

1

4

Φακός μεγάλος

τεμ

1

5

Λάμπες LED 14W/100

τεμ

5

6

Λάμπες φθορίου 1,20 m, 36W

τεμ

25

7

Ενδεικτική λυχνία Φ22

τεμ

6

8

Κλέμμα λευκή 10mm

τεμ

20

9

Πυκνωτής 6,3 kv, 150KVAR

τεμ

1

10

Αμπερόμετρα ψηφιακά 96x96 mm,
5/200 Α, 220V

τεμ

3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
………………………/………/………..
Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα - Υπογραφή)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(€)
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

……..………………………………………………………..

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

……………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

……………………………………………………………..

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

……………………………………………………………..

ΠΡΟΣ: Π.Α.Μ.Θ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών,
ανταλλακτικών και μικροϋλικών, για τη λειτουργία του αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα, υποβάλλω
την παρούσα οικονομική προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την προμήθεια με τις ακόλουθες τιμές.
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΙΔΕΡΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
CPV: 42122220-8 Αντλίες Αποχέτευσης
CPV: 39525800-6 Πανιά Καθαρισμού
CPV: 44316000-8 Σιδηρικά Είδη
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Μ.Μ.
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
Συρματόβουρτσα μεταλλική στενή
τεμ
1

3

Ρόδα περιστρεφόμενη διαμέτρου
12cm (6x8 cm τρύπες )
Μπρούτζινα μπουλόνια Μ16
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Μπρούτζινα παζιμάδια Μ16
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Μπρούτζινες ροδέλες Φ16
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Πανιά-στουπιά
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Αντλία λυμάτων, τριφασική 380V,
1HP, 2A, 2΄΄
Θερμικό αντλίας λυμάτων
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

………………………/………/………..
Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα - Υπογραφή)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(€)

