
 

 

Βόινο 13./4/2017                               

                                               Αξηζ. Πξση.. 4622/128 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 

Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ 

ΓΙΔΎΘΤΝΗ  ΑΡΥΔΙΩΝ, ΜΟΤΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

Ταρ. Γηεύζπλζε : Μηθξαζηαηώλ 81, ΤΚ 38333 

Πιεξνθνξίεο    : Σνπιαθνύδεο Γεώξγηνο 

Τειέθσλν         : 2421029878 

Fax                   : 2421022927 

Δ-mail              : museum.volos@gmail.com 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Θέκα: Πξνκήζεηα ξαθηώλ εκηβαξέσο ηύπνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ Πόιεο 

 

Η Γηεύζπλζε Αξρείσλ Μνπζείσλ θαη Βηβιηνζεθώλ ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΗ.-ΠΔ.ΘΔ Γήκνπ Βόινπ  

αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ξαθηώλ εκηβαξέσο ηύπνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπιινγώλ 

ηνπ Μνπζείνπ Πόιεο µε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο πξνζθνξώλ θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα 

θαηαζέζνπλ ζρεηηθέο θιεηζηέο πξνζθνξέο ζύµθσλα µε:  

1. ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 118 ηος Ν. 4412/2016  

2. ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

4. ηην παπ. 4 ηος άπθπος 209 ηος Ν.3463/2006, όπωρ αναδιαηςπώθηκε µε ηην παπ.3 ηος άπθπος 22 ηος 

Ν. 3536/2007.  

5. ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, ηον ενδεικηικό πποϋπολογιζμό  και ηο ππόηςπο πποζθοπάρ πος 

επιζςνάπηονηαι. 

Η πξόζθιεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ξαθηώλ εκηβαξέσο ηύπνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπιινγώλ ηνπ 

Μνπζείνπ Πόιεο. Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ 28
ε
 /04/2017, εµέξα Παξαζθεπή θαη ώξα:12:00µ.µ, 

ζηε ∆/λζε Αξρείσλ, Μνπζείσλ θαη Βηβιηνζεθώλ ηνπ  Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΗ.-ΠΔ.ΘΔ Γήκνπ Βόινπ µε ηελ 

έλδεημε: «Πξνζθνξά γηα πξνκήζεηα ξαθηώλ εκηβαξέσο ηύπνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπιινγώλ ηνπ 

Μνπζείνπ Πόιεο», ζηε ∆/λζε: Μηθξαζηαηώλ 81, Τ.Κ. 38333, ηει. 2421039644. 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο «Πξνκήζεηα ξαθηώλ εκηβαξέσο ηύπνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ Πόιεο» πνπ επηζπλάπηεηαη, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.700 € µε Φ.Π.Α. Τν 

θξηηήξην γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο  είλαη ε ρακειόηεξε ηηµή. 



 Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ:  

1. Η νηθνλνµηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα είλαη ζε θιεηζηό θάθειν θαη ζα παξαδνζεί ζηελ 

Υπεξεζία.  

2. Υπεύζπλε δήισζε όηη ε πξνζθνξά είλαη ζύκθσλε µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη.  

4. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απνξξίπηεηαη .  

5. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκώλ θξίλεηαη σο απαξάδεθηε.  

6. 6. Η πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαη 

απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ.  

 

 

Η θαηαθύξσζε  ζα γίλεη µε απόθαζε Πξνέδξνπ βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ N.4412/2016 θαη ηνπ 

Ν.4441/2016. 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΆΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ                   

 

         ΑΙΓΛΗ ΓΗΜΟΓΛΟΤ                                                                              

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.  

 

ΓΙΩΡΓΟ ΒΛΙΩΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

Θέκα: Πξνκήζεηα ξαθηώλ εκηβαξέσο ηύπνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ Πόιεο 

Προδιαγραφζσ:  

Διαςτάςεισ:  Υψοσ: 2,5 μ., Μικοσ: 4 μ., Βάκοσ: 1,20 μ. 

Πλαίςια: υνδεδεμζνοι ορκοςτάτεσ διατομισ Ω από οριηόντιουσ και διαγϊνιουσ ςυνδζςμουσ με 

γαλβανιςμζνουσ κοχλίεσ και περικόχλια υψθλισ αντοχισ  και ςκλθρότθτασ. Προγαλβανιςμζνοσ χάλυβασ 

S320 Z175. 

Δοκίδεσ: Ενιαίεσ ορκογωνικισ διατομισ δοκοί, κλειςτοφ τφπου BOX με ςυγκολλθμζνο ειδικό γάντηο 

ςφνδεςθσ. 

Μεταλλικζσ επιφάνειεσ: από γαλβανιηζ λαμαρίνα πάχουσ 0,8 – 1,25 mm 

Αντοχι :  Από 500 ζωσ 1000 kgr/επιφάνεια 

Σα ράφια κα μονταριςτοφν από τον προμθκευτι. 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η Γ/λζε Αξρείσλ Μνπζείσλ θαη Βηβιηνζεθώλ ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΗ.-ΠΔ.ΘΔ Γήκνπ Βόινπ επηζπκεί λα 

πξνκεζεπηεί ξάθηα εκηβαξέσο ηύπνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπιινγώλ ηνπ Μνπζείνπ Πόιεο. Ο 

ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα/, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

1.700 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ θαη θόξσλ, ελώ ε πιεξσκή ηνπ 

αλαδόρνπ  - πξνκεζεπηή ζα γίλεη µε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη εληάικαηνο πιεξσκήο από ην αλάινγν 

ηκήκα ηνπ Γ.Ο.Δ.Π.Α.Π. – ΓΗ.-ΠΔ.ΘΔ Γήκνπ Βόινπ.  

Δνδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ 

α/α CPV Πεπιγπαθή 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα Σιμή Μονάδορ 

ςνολική Γαπάνη 

σωπίρ ΦΠΑ 

1  

Ράφια θμιβαρζωσ τφπου 

2,5μ (Τ) Χ 4μ. (Μ)Χ1,2μ (Β) 
ηεκ.  1 1370,97 1370,97 

     
Σύλνιν ρσξίο 

Φ.Π.Α. 
1370,97 

     ΦΠΑ 24% 329,03 

     
Σύλνιν κε 

Φ.Π.Α 
1.700 

 

 Ο  ςνηάξαρ                        Η Πποϊζηαμένη                              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 Γεώπγιορ οςλακούδηρ                Αίγλη Γημόγλος                          Γιώπγιορ      Βλιώπαρ        



 

 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

α/α CPV Πεπιγπαθή 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα Σιμή Μονάδορ 

ςνολική Γαπάνη 

σωπίρ ΦΠΑ 

1  

Ράφια θμιβαρζωσ τφπου 

2,5μ (Τ) Χ 4μ. (Μ)Χ1,2μ (Β) 
ηεκ.  1   

     
Σύλνιν ρσξίο 

Φ.Π.Α. 
 

     ΦΠΑ 24%  

     
Σύλνιν κε 

Φ.Π.Α 
 

Αλαγξαθή νινγξάθσο ην Σύλνιν κε Φ.Π.Α. : ……………………………………………………………… 

 

Τα ππό πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Τα ππό πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνύλ ζην Μνπζείν ηεο Πόιεο (Φέξσλ 17) κε επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Ο Πξνζθέξσλ 

(ππνρξεσηηθά ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα) 

 


