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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 05– 04 - 2018 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4746 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προς:Οικονοµικούς  φορείς 
    
    
    
    
    
   
   
ΘΕΜΑ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προµήθεια εξοπλισµού για το 

Μουσείο Βουνού »  του ∆ήµου Καρπενησίου  µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής  στο 
σύνολο της κάθε οµάδας. 
 

Σχετ. Η αριθµ. 23/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( τµήµα τεχνικών έργων) 
 

  
  
Ο ∆ήµος Καρπενησίου κατόπιν της αρ.:188/4-04-2018 Απόφασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής ψήφισης πίστωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη ∆ιαύγεια 
λαµβάνοντας Α∆Α «6Ι89ΩΕΓ-ΛΒΜ», προτίθεται να προβεί στην προµήθεια 
εξοπλισµού (επίπλωσης- προθηκών παρουσίασης εκθεµάτων και ηλεκτρολογικού 
υλικού) καθώς και εργασίες αποπεράτωσης για το Μουσείο Βουνού τα οποία 
χωρίζονται σε τρείς οµάδες όπως παρακάτω: 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Είδος Μ.Μ. 
ΤΕΜΑΧΙ

Α 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 
∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

  Α.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ. 

   

 1. Έπιπλο reception. ΤΕΜ 1 1.700,00 1.700,00 

2. Βάση παγκάκι. 
 

ΤΕΜ 1 200,00 200,00 

3. Επιτραπέζια προθήκη βιτρίνας εκθεµάτων 
διαστάσεων 240Χ80Χ80 cm 

ΤΕΜ 1 900,00 900,00 

4. Επιτραπέζια προθήκη βιτρίνας εκθεµάτων 
διαστάσεων 350Χ55Χ80 cm. 
 

ΤΕΜ 1 1.000,00 1.000,00 

5. Επιτραπέζια προθήκη βιτρίνας εκθεµάτων 
διαστάσεων 390Χ60Χ80 cm. 
 

ΤΕΜ 1 1.400,00 1.400,00 

6. Προθήκη  - ραφιέρα ανοικτή βιτρίνας 
εκθεµάτων. 
 

ΤΕΜ 1 1.200,00 1.200,00 

7. βιτρίνα µε βάση. 
 

ΤΕΜ 1 1.045,00 1.045,00 

8. Παγκάκι κορµός  200Χ40Χ40 cm. 
 

ΤΕΜ 1 210,00 210,00 

9. Εξέδρα 9,60 τετραγωνικών µέτρων (m2) . 
 
 

ΤΕΜ 1 800,00 800,00 
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10. Ξύλινος χειρολισθήρας ευθύγραµµος  
διατοµής 9Χ9 cm.   
 

ΤΕΜ 1 145,00 145,00 

11. Καρέκλες πτυσσόµενες από  PVC. 
 

ΤΕΜ 30 19,00 570,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆ΑΣ Α   9.170,00  

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ. 
 

   

1. Καλώδιο ΝΥΜ 3X1,5 mm
2 

ΜΕΤΡΑ 35,0 1,00 35,00 

2. Καλώδιο U/UTP 100 4 ζευγών 5e ΜΕΤΡΑ 40,00 0,60 24,00 

3. Καλώδιο HDMI 10 m ΤΕΜ. 2,00 30,00 60,00 

4. ∆ιακόπτης απλός 10 Α ΤΕΜ. 6,00 10,00 60,00 

5. ∆ιακόπτης διπλός αλλέ ρετούρ ΤΕΜ. 3,00 15,00 45,00 

6. ∆ιακόπτης κοµιτατέρ ΤΕΜ. 10,00 8,50 85,00 

7. Ρευµατοδότης σούκο ΤΕΜ. 27,00 6,00 162,00 

8. Πρίζα RJ45 τηλεφώνου ΤΕΜ. 5,00 12,00 60,00 

9. Πρίζα RJ45 διπλή ΤΕΜ. 1,00 20,97 20,03 

10. Πρίζα RJ45 επίτοιχη διπλή  ΤΕΜ. 1,00 15,00 15,00 

11. Ράγα φωτισµού οροφής µε εξαρτήµατα 
στήριξης  

ΜΕΤΡΑ        5,00 
60,00

 
300,00 

12. Γωνιακό προφίλ ταινίας led ΜΕΤΡΑ 20,00 10,00 200,00 

13. Ταινία led 3000Κ 7.2 W/ m ΜΕΤΡΑ 20,00 6,00 120,00 

14. Τροφοδοτικό 24 V για την ταινία led ΤΕΜ. 4,00 30,00 120,00 

15. Απλίκα τοίχου up-down led 3000 Κο 

ΤΕΜ. 4,00 50,00 200,00 

16. Σποτ επίτοιχο σκεπής µε λάµπα AR111 ΤΕΜ. 7,00 60,00 420,00 

17. Σποτ ράγας φωτισµού οροφής µε λάµπα 
GU10 ΤΕΜ. 

8,00 50,00 400,00 

18. Φωτιστικό ασφαλείας EXIT led ΤΕΜ. 3,00 30,00 90,00 

19. Φωτιστικό οροφής µε κινητά σποτ AR111 ΤΕΜ. 2,00 100,00
200,00 

20. Φωτιστικό σποτ επίτοιχο up ΤΕΜ. 5,00 50,00 250,00 

21. Φωτιστικό τύπου αρµατούρας µε λάµπα ΤΕΜ. 
2,00 12,00 24,00 

22. Ηχείο γωνιακό επίτοιχο ΤΕΜ. 4,00 45,00 180,00 

23. Ηχείο Bluetooth ΤΕΜ. 4,00 40,00 160,00 

24. Οθόνη προβολής 40" ΤΕΜ. 1,00 450,00 450,00 

25. Οθόνη προβολής 32" ΤΕΜ. 
1,00 300,00 300,00 

26. Βάση στήριξης οθόνης προβολής ΤΕΜ. 2,00 39,50 79,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β   4.059,03 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ. 
 

   

1. Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου. 
 

ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

1 900,00 900,00 
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2. Επένδυση τοίχων από γυψοσανίδα . 
 

ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

1 650,00 650,00 

3. Χρωµατισµοί εσωτερικών τοίχων  από 
γυψοσανίδα. 
 

ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

1 400,00 400,00 

4. ∆ηµιουργία διακοσµητικού τοίχου µε όψη 
βράχου µε γυψοσοβά 
 

ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

1 950,00 950,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ    2.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) 16.129,03 

ΦΠΑ 24% 3.870,97 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί η αρ.: Α-634/4-04-
2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: «7ΜΦΩΩΕΓ-6ΤΠ», η οποία 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων ως έγκριση 
του σχετικού πρωτογενούς αιτήµατος, µε Α∆ΑΜ: «18REQ002895310». 
Παρακαλούµε, εφόσον σας ενδιαφέρει εν λόγω προµήθεια ή εργασία , να καταθέσετε 
την προσφορά σας για µια οµάδα ή και για τις τρείς   σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
θα φέρει τα στοιχεία σας, στο πρωτόκολλο του ∆ήµου έως και τις 11 Απριλίου 2018 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ. τις εργάσιµες µέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο 
φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την αρ.πρωτ.:4746 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προµήθεια 
εξοπλισµού για το Μουσείο Βουνού » 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, 
µαζί µε την προσφορά σας, µέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να 
υποβάλλετε τα παρακάτω: 
Α) ∆ικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ: 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από 

το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις σας που 
αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που 
είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο 
τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α). 

4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης 

5. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986 µε την υπογραφή του νόµιµου 
εκπροσώπου υπό την εταιρική σφραγίδα όπου θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι: 
5.1. έχω λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής µελέτης 

και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδεχόµαστε 
πλήρως. 

5.2. η τεχνική µου προσφορά είναι απολύτως σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σχετικής µελέτης και θα εκτελεστεί η προµήθεια σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής µελέτης και των σχετικών µε αυτήν 
διατάξεων και κείµενων νόµων. 
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5.3. δεν βρίσκοµαι σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος µου απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 
του Ν.4412/2016, η συµµετοχή µου δε δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης 
συµφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 
και δεν έχουµε αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν.4412/2016. 

5.4. προσκοµίζω τις ασφαλιστικές ενηµερότητες από όλα τα ασφαλιστικά ταµεία στα 
οποία οφείλω να καταβάλλω εισφορές, τόσο για την κύρια όσο και για την 
επικουρική ασφάλιση για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 
απασχολούµενο προσωπικό µας. 

5.5. προσκοµίζω τα Αποσπάσµατα Ποινικού Μητρώου όλων ανεξαιρέτως των µελών 
του ∆.Σ. για Α.Ε. και Ι.Κ.Ε. ή όλων ανεξαιρέτως των διαχειριστών σε περίπτωση 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 

Επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 
νοµιµοποίησης του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

 
Β) Οικονοµική προσφορά 
Η προσφορά την οποία θα υποβάλλετε θα αφορά το σύνολο των οµάδων ή ξεχωριστά 
για την κάθε οµάδα για όλα τα είδη. Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: α) η µονάδα µέτρησης  ,β) η τιµή µονάδος µε ΦΠΑ η οποία δεν θα 
ξεπερνά τον ενδεικτικό προϋπολογισµό στο σύνολο της κάθε οµάδας  και γ) ο χρόνος 
παράδοσης θα πρέπει από την ηµεροµηνία ανάθεσης  αυστηρά να µην ξεπερνάει  
τις δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. 
Επισυνάπτεται έντυπο οικονοµικής προσφοράς για τις οµάδες στην µελέτη της 
προµήθειας. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 
ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας κατάθεσης των 
προσφορών. 
Η συνολική αξία των προϊόντων θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% µετά την 
οριστική παραλαβή, και εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου ή 
άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου και εφόσον προσκοµιστούν τα νόµιµα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 
Επιπλέον η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προµηθειών του ∆ηµοσίου 
Νόµους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν. 

 
 Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
  
  
  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
κ. Προϊστάµενο ∆/νσης  Οικονοµικών-∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρπενησίου 

 

 Ευδοξία Κονιαβίτη 
  
 Ο Συντάκτης Ο ΠροϊστάµενοςΟ ∆ιευθυντής  

Ηµεροµηνία     
    

    Μονογραφή 

    

 


