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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΠΑΓΙΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΙΟΤ ΣΟ ΓΑΚ ΚΟΕΑΝΖ»
(με ηη διαδικαζία ηης απ’ εσθείας ανάθεζης από ηον Πρόεδρο
ηοσ Ν.Π.Γ.Γ. «ΟΑΠΝ ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ»
ενδεικηικού προϋπολογιζμού έφς 5.000,00€
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ Φ.Π.Α. 24%.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Α.Π.Ν. ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ
Έτονηας σπόυη:
1. Σνπ Ν. 3852/2010(ΦΔΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Σεο 2/2037/11-1-2007 Δγθχθιην ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α. κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ Ν.3463/2006.
3. Σνπ Ν. 2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
4. Σνπ λ.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Δλίζρπζε δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ ,δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ
(Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
6. Σελ ππ’ αξηζκ. 27319/2002/ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 945/Β΄/24-07-2002)
7. ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3731/2008.
8. Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο ηνπ Ο.Α.Π.Ν. Γήκνπ
Κνδάλεο ζηνλ ΚΑ 7135.00.
9. Σελ απφ 12/03/2018 Σερληθή Μειέηε γηα ηελ «Πξνκήζεηα Πάγηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
θνιπκβεηεξίνπ ζην ΓΑΚ Κνδάλεο», ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α.
10. Σν πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Α.Π.Ν. ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ κε αξηζκφ δηαδηθηπαθήο
Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) 18REQ002921216 2018-04-05.
11. Σελ έγθξηζε Πξσηνγελνχο αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ:18REQ002921275 2018-04-05
12. Σελ ππ’αξηζκ. 10/2018 απφθαζε Γ.. έγθξηζεο δαπαλψλ, δηάζεζε θαη Β΄ δέζκεπζε ησλ
πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 20178 κε αξηζκφ (ΑΓΑ): 752ΘΟΚΦΔ-33Ρ
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 64/2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο.
14. Σηο αλάγθεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Α.Π.Ν. ΓΖMΟΤ ΚΟΕΑΝΖ γηα ηελ ζρεηηθή δαπάλε.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ

Σε δηελέξγεηα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε θαηάζεζε πξνζθνξψλ, κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ
πξνκήζεηα πάγηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ζην ΓΑΚ Κνδάλεο ηνπ Κ.Α.7135.00 φπσο
απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΔΙΓΖ

1. ΥΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΗΜΔΝΖ
2. ΓΧΝΗΑ ΓΑΛΒΑΝΗΜΔΝΖ
3. ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟ
ΤΓΡΑΗΑ
4. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΡΓΑΝΧΝ
5. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΧΝ
6. ΑΝΣΛΗΑ ΔΠΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΝΔΡΟΤ
7. ΤΣΖΜΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΗΓΖΡΧΝ-ΒΑΝΧΝ
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ

Μ.Μ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΙΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΣΜ
Μ

9
14

ΣΔΜ.

2

80,00
3,00
275,00

720,00
42,00
550,00`

ΣΔΜ

1

500,00

500,00

500,00

500,00

ΣΔΜ
ΣΔΜ
ΣΔΜ

1
1
1

1.270,26
450,00

ΣΔΛΙΚΟ
ΠΟΟ

1.270,26
450,00
4.032,26
967,74
5.000,00

Δνδεικηικός προϋπολογιζμός έφς 5.000,00 € (ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ.)
Ζ δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ο.Α.Π.Ν. Γήκνπ Κνδάλεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη
ε ζρεηηθή πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ Κ.Α.7135.00 «ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ )»
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ο αλάδνρνο πνπ ηειηθά ζα αλαιάβεη ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε, φπνπ ζα πεξηέρνληαη νη αθφινπζεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. ράξα γαιβαληζκέλεο βαλνζηαζίνπ ηνπ Αληιηνζηαζίνπ.
2. Γσλία γαιβαληζκέλε 30ρ30ρ3 ρηιηνζηά.
3. Μνλάδα εμαεξηζκνχ ρψξνπ απφ ηελ πγξαζία θαη ηελ ελαιιαγή ηνπ αέξα παξνρήο 3800 θπβηθά αέξα/h
κε γσλίεο γαιβαληδέ, άλνηγκα νπήο ζηελ ηνηρνπνηία. Αλεκηζηήξαο κεηαιιηθφο επξσπατθφο ηνπιάρηζηνλ
δηαηνκήο 38 εθαηνζηά.
4. Κεληξηθφο πίλαθαο ελδείμεσλ ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ, αληιίαο Νν 3, βιάβεο, ζέξκαλζεο, θπθινθνξεηψλ
θαη θαπζηήξα ζηνλ ρψξν ηνπ Αληιηνζηαζίνπ.
5. Κεληξηθφο πίλαθαο ιεηηνπξγίαο ζέξκαλζεο θπθινθνξεηψλ, Boiler, θπθινθνξεηψλ κηθξήο πηζίλαο θαη
κεγάιεο πηζίλαο, απνδπηεξίσλ θαη γξαθείσλ, κε κηθξναπηφκαηνπο ιεηηνπξγίαο, ρξνλνδηαθφπηεο κε
εθεδξεία θαη ραξαθηεξηζηηθέο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο.
6. Αληιία επαλαθπθινθνξίαο λεξνχ ηεο κηθξήο πηζίλαο κε έλα ηεκάρην αληιίαο πιαζηηθήο λένπ ηχπνπ κε
πξφθηιηξν παξνρήο 35 θπβηθά αλά ψξα (Ηζρχνο 2HP).
7. χζηεκα ζσιελψζεσλ ζηδεξψλ, βαλψλ απνκνλψζεηο, ζπλνιηθήο ή κεξηθήο ιεηηνπξγίαο αληιίαο.
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ΑΡΘΡΟ 2ο

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα,
θαζψο θαη θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε εξγαζίεο πνπ απνηεινχλ
αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφζθιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΤΝΟΓΔΤΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΑΡΑ
α. Όζνη ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θαηά ηε
δηελέξγεηα απηνχ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε
θαηάζηαζε θαη φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο αλάινγεο θαηάζηαζεο.
2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο,
3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο.
4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ,(ξεηά θαηνλνκαδφκελνο), πξνθεηκέλνπ
γηα Ννκηθά Πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην.
5) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη
αθξηβή.
6) Έλαξμε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ Γ.Ο.Τ.
7) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ε
πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα εθθξάδεηαη ζε ΔΤΡΧ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο, ή λα ζηέιλνληαη ηαρπδξνκηθψο ζε θάθειν,
πνπ κπξνζηά ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ –ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΓΗΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ ΣΟ ΓΑΚ ΚΟΕΑΝΖ» ΣΟΤ ΝΠΓΓ ΟΑΠΝ ΓΖΜΟΤ
ΚΟΕΑΝΖ » ζην (γξαθείν Πξσηνθφιινπ) ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., Σαρ. Γ/λζε: Π.Μειά θαη Πι.Απιηψηε-50131
Κνδάλε, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Σεηάξηε 18 Απξηιίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 π.κ.
Οη πξνζθνξέο πνπ δελ ζα έρνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ ζα αμηνινγεζνχλ.
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ εθπξφζεζκα δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο θαη επθξηλείο. Γηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Γεθηέο ζα γίλνληαη θαη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ
Ο.Α.Π.Ν. ζηε δηεχζπλζε oapnkozanis@gmail.com.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΖ ΙΥΤ ΣΖ
1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο θαη ηζρχνπλ γηα φιε ηε
ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία δίδνληαη θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο.
2. Ο δηαγσληδφκελνο δε δχλαηαη θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα επηδεηήζεη ηελ
αθχξσζε απηήο ή νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ φξσλ πξνεξρφκελε απφ νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία.
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ΑΡΘΡΟ 6ο

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΖ
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο ν ελδηαθεξφκελνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν
θαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν αθνχ ππνβιεζνχλ ζην ινγηζηήξην ηνπ ΟΑΠΝ, ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά.
1. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.
2. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
3. Πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ, φηη ν αλάδνρνο έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεψζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα πξνκήζεηα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηε απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη
κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο
ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδρεύονηα ζηο Νομό αρμόδια δικαζηήρια.
Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη
κεηαμχ ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε
δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.
2. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε
ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ΟΑΠΝ.
3. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα
επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ ΟΑΠΝ.
4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε επηηξνπή
δηελέξγεηαο δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, φπνπ απηή
θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφιεηάο ηνπο. Ζ θαηάζεζε δείγκαηνο
(εηο δηπινχλ) ζα δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε
απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα απνξξίπηεη ην
ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Ν
4412/16 δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.

ΑΔΑ: 6ΡΟ6ΟΚΨΕ-ΨΡ8

18PROC002930428 2018-04-11
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΓΔΝΙΚΑ

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί:
1. ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ (ΚΖΜΓΖ).
Οη ιακβάλνληεο κέξνο ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ηνπο
απνδέρζεθαλ αλεπηθχιαθηα.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΗΧΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΖΠΔΗΡΟΤ-ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΝΔΟΛΑΙΑ
ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ
Σαρ. Γ/λζε: Π. Μειά & Πι.Απιηψηε
501 31 ΚΟΕΑΝΖ
Σει. 24610 29843, Φαμ. 24610 29163
Email : oapnkozanis@gmail.com
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θαηαζέησ ηελ πξνζθνξά κνπ κε ζπκπιεξσκέλεο ηηκέο ζην θάζε είδνο γηα ην έηνο 2018
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ΣΔΜ
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ΔΙΓΖ

Μ.Μ

ΥΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΗΜΔΝΖ
ΓΧΝΗΑ ΓΑΛΒΑΝΗΜΔΝΖ
ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΠΟ ΤΓΡΑΗΑ
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΟΡΓΑΝΧΝ
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΘΔΡΜΑΝΖ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΧΝ
ΑΝΣΛΗΑ ΔΠΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΝΔΡΟΤ
ΤΣΖΜΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΗΓΖΡΧΝ-ΒΑΝΧΝ
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ

……/…../ 2018
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

1.270,26
450,00

1.270,26
450,00
4.032,26
967,74
5.000,00

