
Σ ε λ ί δ α  | 1 

 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  Ver. 1.1 

 

     
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης  

Πρότυπο Προσφοράς  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                        

Κυριαζής Κώστας 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ 

Οικονόμου Δημήτρης 

 

ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

 

Χρήστου Γιώργο 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ.Δ/νση : Kαραμπατζάκη/Αναπαύσεως 

Πληροφορίες    : Κυριαζής Κ. 

Τηλέφωνο         : 2421070770 

Fax                   : 2421040484 

Ε-mail              : athlitismos@doepap.gr 

ΔΑΠΑΝΗ : προμήθεια  καινούργιου γαλβανισμένου 
χαλύβδινου φίλτρου  νερού DN300mm 

Γενικός cpv 42912350-0 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :                                            

1612,90 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 

2000,0Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

            Βόλος : 26/6/2017 

  Αριθμ. Πρωτ. :8008/1328 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη:  προμήθεια  καινούργιου γαλβανισμένου χαλύβδινου φίλτρου νερού DN300mm στο 
κολυμβητήριο Βόλου 

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει προμήθεια  καινούργιου 
γαλβανισμένου χαλύβδινου φίλτρου νερού DN300mm στο κολυμβητήριο Βόλου µε την 
διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν 
σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται. 

Η πρόσκληση αφορά την   προμήθεια  καινούργιου γαλβανισμένου  χαλύβδινου φίλτρου 
νερού  DN300mm . Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την   Πέμπτη 06/ 7 /2017                                           
ώρα:12:00µ.µ, στη ∆/νση Αθλητισμού  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου 
µε την ένδειξη: προμήθεια   καινούργιου γαλβανισμένου χαλύβδινου φίλτρου νερού  στη 
∆/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης προμήθεια  καινούργιου γαλβανισμένου 
χαλύβδινου φίλτρου νερού DN300mm στο κολυμβητήριο Βόλου 

  που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό 2000µε Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση 
της δαπάνης  είναι η χαμηλότερη τιµή. 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί 
στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 
ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του 
N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                      ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη: προμήθεια ιδιοκατασκευής καινούργιου γαλβανισμένου χαλύβδινου φίλτρου 

νερού DN300mm στο κολυμβητήριο Βόλου. 

 τεχνικές προδιαγραφές 

προμήθεια   ιδιοκατασκευής καινούργιου γαλβανισμένου χαλύβδινου φίλτρου  νερού 

διαμέτρου 12’’(DN300mm), αποτελούμενο από κορμό με τάπα καθαρισμού (ομοίου τύπου 

με του υπάρχοντος),δύο συγκολλημένες χαλύβδινες  φλάντζες διαμέτρου 

10’’(DN250mm),καλάθι από διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα, την εργασία αντικατάστασης 

του όλα τα απαραίτητα μικρουλικά.  

.  

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Δ/νση Αθλητισμού για προμήθεια  ιδιοκατασκευής καινούργιου γαλβανισμένου 
χαλύβδινου φίλτρου νερού οικονομικός προϋπολογισμός για την ( προμήθεια), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 2000,0€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου  - προμηθευτή θα 
γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του 
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ 

1 42912350-0 

Προμήθεια  ιδιοκατασκευής 
καινούργιου γαλβανισμένου 
χαλύβδινου φίλτρου νερού 
διαμέτρου 
12’’(DN300mm),αποτελούμενο 
από κορμό με τάπα  
καθαρισμού (ομοίου τύπου με 
του υπάρχοντος),δύο 
συγκολλημένες χαλύβδινες 
φλάντζες διαμέτρου 
10’’(DN250mm),καλάθι από 
διάτρητη ανοξείδωτη 
λαμαρίνα, την εργασία 
αντικατάστασης του με όλα τα 
απαραίτητα μικρουλικά. 

 1   
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Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

1612,90 

     ΦΠΑ 
24% 

387,10 

     Σύνολο 
με Φ.Π.Α 

2000,0 

 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ              
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ 

1 42912350-0 

Προμήθεια ιδιοκατασκευής 
καινούργιου γαλβανισμένου 
χαλύβδινου φίλτρου νερού 
διαμέτρου 
12’’(DN300mm)αποτελούμενο 
από κορμό με τάπα 
καθαρισμού (ομοίου τύπου με 
του υπάρχοντος)δύο 
συγκολλημένες  χαλύβδινες 
φλάντζες διαμέτρου 
10’’(DN250mm)καλάθι  από 
διάτρητη ανοξείδωτη 
λαμαρίνα, την εργασία 
αντικατάστασης του με όλα τα 
απαραίτητα μικρουλικά στο 
κολυμβητήριο Βόλου 

 

 1   

     
Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

     ΦΠΑ 
24% 

 

     Σύνολο 
με Φ.Π.Α 

 

Αναγραφή ολογράφος το Σύνολο με Φ.Π.Α. : ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν  στην Δ/νση Αθλητισμού   με ευθύνη του 

προμηθευτή. 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)                   


