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Αθήνα  :      20-02-2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθµ. Πρωτ: 52831 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ . 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

                          :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

Πληροφορίες :  Κ.Καµπίτσης  

Ταχ. ∆/νση :Μάρνη 22, 10433 ,Αθήνα                          

Τηλ: :  2105217374,   

Fax:                   : 2105217407  

    

            

                           

   

 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την  

«Επέκταση του συστήµατος συναγερµού και του κλειστού κυκλώµατος επιτήρησης των 

κτιρίων και του ισογείου καταστήµατος επί της οδού  Αχαρνών 27 και 29, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 3.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 4.674,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% ». 

                     

 Σας γνωρίζουµε ότι, το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο 

Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 

(ΦΕΚ.58
Α
/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την 

υποβολή  προσφοράς σε κλειστό φάκελο,  για την επέκταση του συστήµατος συναγερµού και του κλειστού 

κυκλώµατος επιτήρησης των κτιρίων και του ισογείου καταστήµατος επί της οδού  Αχαρνών 27 και 29, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 

 

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη του: 

1. Το Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“πρόγραµµα διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

2.  Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

3. Την υπ’ αρ. 70 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 18437/12-02-2015 και Α∆Α: 

6ΟΚΙΟΡΕ1-ΤΨΗ, ποσού  4.674,00€ για την για την επέκταση του συστήµατος συναγερµού και του 

κλειστού κυκλώµατος επιτήρησης των κτιρίων και του ισογείου καταστήµατος επί της οδού Αχαρνών 

27 και 29, σε βάρος της πίστωσης του  ΚΑΕ:0863.00 οικον. Έτους 2015, του προϋπολογισµού εξόδων 

ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ. 

4. Την υπ’ αριθ.  15REQ042541213 2015-01-26 ενηµέρωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

5. Την απόφαση αρ. 248 της 20
ης

 συνεδρίασης της 28-11-2015 της ∆.Ε. Υγειονοµικών, θέµα 2
ο
 . 
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Προσκαλεί  τους ενδιαφερόµενους, που ασχολούνται µε τεχνικό αντικείµενο συστηµάτων ασφαλείας 

και διαθέτουν τις σχετικές άδειες για εγκαταστάσεις συστηµάτων ασφαλείας,    συναφές µε το περιγραφόµενο  

στο “ΚΕΦ. 2 :ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ” της παρούσας πρόσκλησης,  να υποβάλλουν σε κλειστό 

σφραγισµένο φάκελο τη οικονοµική προσφορά τους. Ο φάκελος θα  φέρει τον τίτλο  “ΠΡΟΣΦΟΡΑ  για 

«Επέκταση του συστήµατος συναγερµού και του κλειστού κυκλώµατος επιτήρησης των κτιρίων και του 

ισογείου καταστήµατος επί της οδού  Αχαρνών 27 και 29, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.800,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 23% ή 4.674,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%» και  την ένδειξη “  Υπόψη ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΑ”   και πρέπει να υποβληθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, έως και  την  Πέµπτη 05 Μαρτίου 2015 

(ηµεροµηνία πρωτοκόλλου) και ώρα 10:00.   

 

Ο φάκελος θα περιέχει το συνηµµένο “ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” (ακολουθεί στο τέλος της 

παρούσας  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος)   συµπληρωµένο,  υπογεγραµµένο  και σφραγισµένο . 

 

Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του Ε.Τ.Α.Α. στον ηµιώροφο της οδού Μάρνη 22 

Αθήνα,  την Πέµπτη 05/03/2015 και ώρα 10:30, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος εξ αυτών που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον  το επιθυµεί.  

Η ανάθεση θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή προσφοράς.  

 

ΚΕΦ. 1 : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

• Με τη συµπλήρωση και υποβολή  της προσφοράς, θεωρείται δεδοµένο ότι ο προσφέρων απέκτησε 

πλήρη γνώση του έργου, έχει επισκεφθεί τα κτίρια στα οποία θα γίνουν οι εργασίες και αποδέχεται 

πλήρως του όρους της παρούσας πρόσκλησης.   

• ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο της 

ζητούµενης υπηρεσίας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο της προκηρυχθείσας 

υπηρεσίας. 

• Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και 

προϋποθέσεις. 

• Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η τιµή σε ευρώ (€) ολογράφως και αριθµητικώς, 

περιλαµβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Αν 

δεν αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά στην προσφορά, θα θεωρείται ότι αυτός περιλαµβάνεται στην 

προσφερόµενη τιµή. 

• Η προσφορά θα αναφέρεται σε κατ’ αποκοπή τίµηµα. Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα θα περιλαµβάνεται το 

σύνολο υλικών και εργασιών για την ολοκλήρωσή του έργου,  έστω κι αν κάτι δεν αναφέρεται ρητά 

στην τεχνική περιγραφή. Το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία και µόνο τότε θα 

θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί.  

• Η πληρωµή θα  γίνει  µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν προσκόµισης  σχετικού   

τιµολογίου στο οποίο θα περιλαµβάνονται  όλες οι νόµιµες κρατήσεις  ως εξής: 

� Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ3 ν.4013/2011 

(Α.204) & άρθρο 61 ν.4146/2013 (Α.90)). 

� τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
� 8% παρακράτηση φόρου προµηθευτών (επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων και µετά την 

αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ),  

� Κάθε άλλη  κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών 

και µετά τον  σχετικό έλεγχο των αρµοδίων υπηρεσιών του Ταµείου .  
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• Τα τιµολόγιο  θα εκδοθεί  στα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 104 39 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

• Ο προσφέρων στην προσφορά του θα καταθέσει και  

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

θα αναφέρονται: 

> τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

> ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

> ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισµό του ∆ηµοσίου, ούτε έχει αποκλειστεί από 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο 

> ότι διαθέτει την σχετική άδεια για εγκαταστάσεις συστηµάτων ασφαλείας και συναγερµού την οποία 

θα προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

> ότι η εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελµατικά µεταφορικά µέσα και εργαλεία µε βάση τις 

κανονισµούς για τη πραγµατοποίηση του έργου. 

> ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό µε τις σχετικές 

άδεις, εργαλεία, µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) για την πραγµατοποίηση του έργου. 

 

Β) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

 

 

 

ΚΕΦ. 2 : ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  

Α) Γενικά 

Για την πληρέστερη κάλυψη και ασφάλεια των κτιρίων Αχαρνών 27 και 29, θα πραγµατοποιηθεί η 

ενοποίηση των συστηµάτων ασφαλείας και η επέκτασή του συστήµατος συναγερµού, ώστε να καλύπτει το 

υπόγειο του κτιρίου Αχαρνών 27, τους ακάλυπτους χώρους και τις ταράτσες των κτιρίων. Το σύστηµα 

συναγερµού θα δουλεύει σε ξεχωριστά partition (οπλισµό — αφοπλισµό) στην είσοδο της Αχαρνών 27, στους 

ορόφους του κτιρίου της οδού Αχαρνών 27, στο χώρο εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων του Τοµέα 

Υγειονοµικών και στην Αχαρνών 29 ώστε να είναι εύκολα προσαρµόσιµο σε αλλαγή χρήσης των χώρων 

µελλοντικά. Η φύλαξη του κτιρίου που βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου Αχαρνών 27 θα έχει πλέον την 

δυνατότητα να παρακολουθεί σε οθόνη και σε πραγµατικό χρόνο την εικόνα από τις κάµερες ελέγχου των 

κτιρίων και θα έχει την συνολική εποπτεία ασφαλείας των κτιρίων, καθώς και τις εισόδους χώρων όπως οι 

ταράτσες και οι ακάλυπτοι των κτιρίων, οι οποίες δεν παρακολουθούνταν µέχρι τώρα. 
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Β) Για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω αλλαγών και βελτιώσεων θα απαιτηθεί προµήθεια και 

εγκατάσταση: 

 

2.1 Σύστηµα συναγερµού 

2.1.1 Νέο πληκτρολόγιο συναγερµού χειρισµών και ενδείξεων µε οθόνη υγρών κρυστάλλων  LCD, θα 

τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου Αχαρνών 27 στο θυρωρείο (φύλακας). 

2.1.2 Τρεις νέες µαγνητικές επαφές στις εισόδους (Αχαρνών 27 και 29 και εξυπηρέτηση ασφαλισµένων). 

2.1.3 ∆ύο επαφές βαρέως τύπου για την τοποθέτηση στα ρολά ασφαλείας στην είσοδο του χώρου 

εξυπηρέτησης ασφαλισµένων. 

2.1.4 ∆ύο µαγνητικές επαφές, µία στην πόρτα του λεβητοστασίου του υπογείου που δίνει πρόσβαση στον 

ακάλυπτο χώρο του κτιρίου Αχαρνών 27 και µία στην πόρτα του αρχείου του υπογείου του ίδιου κτιρίου. 

2.1.5 Ενοποίηση σε µια ζώνη του συναγερµού caddx στο ισόγειο του κτιρίου Αχαρνών 29. 

2.1.6 Τρεις ψηφιακοί υπέρυθροι ανιχνευτές κίνησης (ραντάρ) στο ισόγειο του κτιρίου Αχαρνών 27, οι οποίοι 

θα καλύπτουν το χώρο του πρώην κυλικείου, το χώρο των τουαλετών του ισογείου και το χώρο αρχείου δίπλα 

στις τουαλέτες που είναι προσκείµενος στον ακάλυπτο χώρο. 

2.1.7 ∆ύο ψηφιακοί υπέρυθροι ανιχνευτές κίνησης (ραντάρ), οι οποίοι θα τοποθετηθούν πριν την έξοδο στις 

ταράτσες των κτιρίων και θα καλύπτουν την πρόσβαση από εκεί. 

2.1.8 Αλλαγή µπαταριών µολύβδου 12 V/2 A των δύο εξωτερικών σειρήνων των κτιρίων Αχαρνών 27 και 29, 

οι οποίες θα παραµείνουν.  

2.1.9 Πλακέτα επέκτασης 8 ζωνών στο χώρο εξυπηρέτησης ασφαλισµένων για να συνδεθούν τα µηχανήµατα, 

που ήδη υπάρχουν στο χώρο (ραντάρ, επαφές, εσωτερικές και εξωτερικές σειρήνες, και το τροφοδοτικό). 

2.1.10 Τροφοδοτικό Switching 12 V dc/1,7 A µε Μ/Τ µε αυτόµατη επανάταξη σε περίπτωση αποκατάστασης 

βλάβης για την τροφοδοσία των µηχανηµάτων και της µίας εξωτερικής σειρήνας του χώρου εξυπηρέτησης 

ασφαλισµένων. 

2.1.11 ∆ύο µπαταρίες µολύβδου 12 V/7 A για το ανωτέρω τροφοδοτικό και τον κεντρικό πίνακα. 

2.1.12  Καλώδιο UTP cat6 τουλάχιστον µήκους 150m για την διασύνδεση των χώρων. Για τα ραντάρ και τις 

επαφές θα χρησιµοποιηθεί καλώδιο τεσσάρων ζευγών (8x0,22) τουλάχιστον 100m. 

2.1.13 Κανάλι αυτοκόλλητο 12 Χ 15, µήκους 40 µ. Οι καλωδιώσεις εσωτερικά θα είναι ορατές, καλαίσθητες 

και εντός καναλιών όπου αυτό είναι δυνατό. 

2.1.14 Εργασίες σύνδεσης των συστηµάτων ελέγχου καλής λειτουργίας, προγραµµατισµός αυτών και 

παράδοση σε κανονική λειτουργία. Περιλαµβάνει ξεκλείδωµα των πινάκων, όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά 

(όπως στηρίγµατα κλπ.), επίδειξη της λειτουργίας. 

2.1.15 Όλα τα υλικά θα φέρουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και επισηµάνσεις, και θα δοθεί εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. 

2.1.16. Τα partition του συστήµατος συναγερµού θα δουλεύουν ως εξής σε συνεννόηση µε το τεχνικό γραφείο: 

partition 1: Χώρος εισόδου κτιρίου Νο 27, partition 2: Όροφοι κτιρίου Νο 27, partition 3: Όροφοι κτιρίου Νο 

29, partition 4: Κτίριο πρώην τράπεζας, partition 5: Είσοδος Αχαρνών 29, partition 6: Ισόγειο Αχαρνών 29, 

partition 7, partition 8.  

 

2.2 Κλειστό κύκλωµα Επιτήρησης 

2.2.1 Καταγραφικό µηχανήµατος (DVR) 16 καναλιών µε ανάλυση εγγραφής WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF, 

είσοδος/έξοδος video 4ch/1ch, είσοδος/έξοδος ήχου 1ch/1ch, αποµακρυσµένος έλεγχος (iPhone, Android, 

Windows Mobile), σύνδεση Ethernet, αποθήκευση σε σκληρό δίσκο 1TB (περιλαµβάνεται). Το καταγραφικό 

θα τοποθετηθεί στο χώρο που υπήρχε το παλιό καταγραφικό στο 2
ο
 όροφο του κτιρίου Αχαρνών 27. 

2.2.2  Οθόνη στο χώρο του καταγραφικού µε τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές : Video Monitor VGA 

LED WIDE ∆ιαγώνιο 18.5'', dynamic contrast ratio 10.000.000:1, ανάλυση 1366 x 768,  αντίθεση 1.000 : 1, 

φωτεινότητα 250 cd/m. 
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2.2.3  Η/Υ (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής) δικτυακού για το θυρωρείο της εισόδου του κτιρίου Αχαρνών 27, 

µία οθόνη 21.5'' ελάχιστων προδιαγραφών όπως ανωτέρω, ποντίκι, πληκτρολόγιο και το αντίστοιχο λογισµικό 

ελέγχου των καµερών. 

2.2.4 Καλώδιο UTP cat6 200m για την τοποθέτηση του συστήµατος κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης. 

2.2.5  Οχτώ ζευγάρια ballun για τη µεταφορά εικόνας µέσω UTP καλωδίου. 

2.2.6  Τέσσερα τροφοδοτικά 10Ah 220V. 

2.2.7  Μετακίνηση της κάµερας που βρίσκεται στο εξωτερικό χώρο του χώρου εξυπηρέτησης 

ασφαλισµένων, ώστε να καλύπτει καλύτερα το χώρο σε συνδυασµό µε τις άλλες κάµερες. 

2.2.8   Όλα τα υλικά θα φέρουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και επισηµάνσεις και θα δοθεί εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. 

2.2.9  Εργασίες σύνδεσης - ελέγχου καµερών, τοποθέτηση - προγραµµατισµός καταγραφικού και παράδοση 

σε κανονική λειτουργία. 

 

 ΚΕΦ. 3 : ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ  

• Όλες οι εργασίες  θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 

• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποµακρυνθούν τα προς απόρριψη υλικά και ο χώρος θα 

παραδοθεί έτοιµος προς χρήση.  

• Το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα γίνει επίδειξη της λειτουργίας του και 

εκπαίδευση στο προσωπικό που θα χειρίζεται τα συστήµατα. 

• Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών : Εντός  30 ηµερολογιακών  ηµερών από την  υπογραφή της 

σύµβασης. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήµατος, θα επιβληθεί ρήτρα 50 € για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από 

την πληρωµή αυτού. Η καθυστέρηση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες. 

Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος και 

επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.∆. 118/2007 

(Κ.Π.∆.). 

• Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών απογευµατινές ώρες ή Σαββατοκύριακο,  

εφόσον κριθεί απαραίτητο απ’ την υπηρεσία.  

• Η προσφορά θα ισχύει για 30 ηµέρες τουλάχιστον απ’  την ηµεροµηνία υποβολής της.  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 

 

 

           

 

 

 

 



6 από -6- 

 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ««Επέκταση του συστήµατος συναγερµού και του κλειστού κυκλώµατος επιτήρησης 

των κτιρίων και του ισογείου καταστήµατος επί της οδού  Αχαρνών 27 και 29, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 3.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ή 4.674,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%» και αφού 

έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως τους όρους της υπ’ αριθ. ………./…….-…..-2015 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλω την παρακάτω προσφορά. 

 

Στοιχεία Προσφέροντος : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………………..………..…............     

Α.Φ.Μ./∆ΟΥ……………………………………………………………………………………………     

Ταχ. ∆/νση:  ………………………………………………………………….. 

Τηλ.: …………………………………………..                    

FAX:………………………………………….. 

 

 Προϋπολογισµός 

χωρίς ΦΠΑ 23% 

Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 23% Προσφορά µε ΦΠΑ 23% 

  Αριθµητικώς 

σε € 

Ολογράφως σε € Αριθµητικώς 

σε € 

Ολογράφως σε € 

Σύστηµα 

συναγερµού: 

1.500,00 €     

Κλειστό 

κύκλωµα 

Επιτήρησης: 

2.300,00 €     

ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 

 

  

• Στην τιµή προσφοράς µου περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  

Ολοκλήρωση εργασιών απ’ την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης: 30 ηµερολογιακές ηµέρες 

 

                                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…..……….. 

                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                          (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 

 


