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Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών

για την: 

«Προμήθεια σιδηρικών υλικών και αναλώσιμων μικροεργαλείων για την αρδευτική περίοδο 

2020»

Προϋπολογισμός: 6.365,00 ευρώ προ ΦΠΑ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή,

Έχοντας υπόψη:

 Το άρθρο 3 του Ν. 4138 (ΦΕΚ τ. Α’ 72/19-03-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» περί συστάσεως του Ο.Α.Κ. 
Α.Ε.

 Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013) “Πράξη συγχώνευσης του νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας 
εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 
Ανώνυμη Εταιρεία»”.

 Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013) “Έγκριση του Καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»”.

 Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/632/2/443/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013) “Έγκριση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 
Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)”.

 Την υπ΄ αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 (19-12-2013) απόφαση “Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, 
εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων 
Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) 
«Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα 
Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)»”. (ΑΔΑ: 
ΒΛΓΓ1-6ΣΤ).

 Το άρθρο 22 του Ν. 4519 (ΦΕΚ τ. Α’ 25/20-02-2018) περί τροποποίησης του σημείου i) της 
περίπτωσης β’ της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α’72)

 Το άρθρο 64 «Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.» του Ν. 4663 (ΦΕΚ τ. Α 30/12-02-2020) περί 
τροποποίησης του στοιχείου α’ της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α’72).

 Του άρθρου 3 «Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από 
ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ  τ. Α 
53/11-03-2020) περί τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 44  «Τεχνική επάρκεια αναθετουσών 
αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών» του Ν. 4412/2016.

 Τη με αρ. Δ4δ/80348 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, και Μεταφορών και Υποδομών περί 
ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ 
234/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./01-04-2020). 

 Της υπ’ αριθ. Δνσβ/ οικ.45270/Φ.2.2.1 (ΦΕΚ τ. Β 3137/30-06-2020) απόφασης του κ. Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως 
Προϊσταμένη Αρχή και στην Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία 
για τα έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Β.Ο.Α.Κ.

 Τον Ν 4412/2016
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 Την με αρ πρωτ.: 7234/29-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & 
Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 20REQ006940275)   Την με αρ πρωτ.: 7234/29-06-2020 
έγκριση δαπάνης (ΑΔΑΜ: 20REQ006986790)

 Την με αρ. πρωτ.: 7901/13-07-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης                                      
(ΑΔΑ: Ψ2ΔΦΟΞ5Ψ-14Ξ) 

προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της σύμβασης για:

«Προμήθεια σιδηρικών υλικών και αναλώσιμων μικροεργαλείων για την αρδευτική περίοδο 

2020»

για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ για 
την αρδευτική περίοδο 2020 και 

καλεί

για υποβολή προσφοράς ως εξής:

Είδος διαδικασίας: απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (Λογαριασμός  62.07.01.3024)
Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή
Προϋπολογισμός: 6.365,00 ευρώ προ ΦΠΑ
CPV: 44316000-8
Διάρκεια  31-12-2020
Δικαίωμα υποβολής: φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους

α) είτε αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο  στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού

β) είτε ταχυδρομικώς, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού

με  την ένδειξη φακέλου:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ:                                          

«Προμήθεια σιδηρικών υλικών και αναλώσιμων μικροεργαλείων για την αρδευτική περίοδο 

2020»

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., Όαση Βαρυπέτρου, οδός 
Γολγοθά 2, ΤΚ 73100, Χανιά.  

Και με τα στοιχεία του αποστολέα

γ) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση oakae@oakae.gr,

mailto:oakae@oakae.gr


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
«Προμήθεια σιδηρικών υλικών και αναλώσιμων μικροεργαλείων για την αρδευτική περίοδο 2020»

με θέμα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Προμήθεια σιδηρικών υλικών και αναλώσιμων μικροεργαλείων για την αρδευτική περίοδο 

2020»

από την  03-11-2020  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00, και μέχρι και την 10-11-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 15.00. Oι προσφορές θα ανοιχτούν την Τετάρτη 11-11-2020 στις 11.00. 

Ο φάκελος της προσφοράς – (είτε φυσικός είτε ηλεκτρονικός) – θα περιέχει: 

1 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την  οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β -επί ποινή αποκλεισμού-

α) H οικονομική προσφορά επισυνάπτεται σε αρχείο επεξεργάσιμης μορφή (αρχείο excel)  στην 
οποία συμπληρώνεται μόνο η στήλη G (Ποσοστό έκπτωσης )
β) δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές με αρνητικές εκπτώσεις)

     2 Υπεύθυνη δήλωση ότι 

α) αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  και  ελαβα γνώση των ειδικών όρων, των 
τεχνικών προδιαγραφών-αντικειμένου εργασιών και απαιτήσεων της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών – Έρευνα Αγοράς ΟΑΚ Α.Ε. της ως άνω προμήθειας  και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα, 
β) σε περίπτωση που οριστώ μειοδότης θα προσκομίσω τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως 
αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της ανάδειξης «προσωρινού αναδόχου», θα 
εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία θα κοινοποιηθεί στους 
συμμετέχοντες και στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί μόνο τον προσφέροντα στον 
οποίο είναι να γίνει  η κατακύρωση να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά εντός 10 ημερών.

1. Α π ό σ π α σ μ α  τ ο υ  σ χ ε τ ι κ ο ύ  μ η τ ρ ώ ο υ ,  ό π ω ς  τ ο υ  π ο ι ν ι κ ο ύ  μ η τ ρ ώ ο υ  ή ,  
ε λ λ ε ί ψ ε ι  α υ τ ο ύ ,  ι σ ο δ ύ ν α μ ο  έ γ γ ρ α φ ο  που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό με ημερομηνία έκδοσης έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους) ή 
Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
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2. Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  και α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς  ε ν η μ ε ρ ό τ η τ α ς  εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  Ειδικότερα για τους 
οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (με ημερομηνία  ισχύος κατά το χρόνο 
υποβολής τους).

3. Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό / β ε β α ί ω σ η  τ ο υ  ο ι κ ε ί ο υ  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ  ή  ε μ π ο ρ ι κ ο ύ  
μ η τ ρ ώ ο υ  του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους).

4. Ν ο μ ι μ ο π ο ι η τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α  σ ύ σ τ α σ η ς  και ν ό μ ι μ η ς  ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η ς  (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 

5. Λοιπά δικαιολογητικά όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η, βεβαίωση έναρξης εργασιών κ.λπ.

Οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό απαιτηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
2821029214, κ. Ε. Μηλιδάκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  Τεχνικές προδιαγραφές – Αντικείμενο Εργασιών- Προϋπολογισμός

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 

Το αντικείμενο της περιλαμβάνει την προμήθεια σιδηρικών υλικών και αναλώσιμων μικροεργαλείων 
για την αρδευτική περίοδο 2020 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών 
Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Ειδικοί όροι

1. Η προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με  τις ανάγκες της 
Δ/νσης, προσδιοριζόμενες επιτόπου με τα αναγκαία προς αποκατάσταση υλικά.

2. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη προμήθειας υλικών τα οποία δεν αναγράφονται στον παραπάνω 
Πίνακα, η προμήθεια θα εξετάζεται μεμονομένα από την αρμόδια Διεύθυνση με βάση την 
προσφερόμενη τιμή του αναδόχου έναντι της τρέχουσας τιμής αγοράς, χωρίς ο ΟΑΚ να δεσμεύεται για 
την αποδοχή της.

3.Ο ΟΑΚ ΑΕ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να μην ενεργοποιήσει/εκτελέσει μέρος ή στο σύνολο της 
την  παρούσα δαπάνη, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εάν αυτό κριθεί ορθό από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία.

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν έχει φυσική έδρα (για παράδοση υλικών) εντός του ιστού της 
πόλης των Χανίων, η αποστολή των εκάστοτε υλικών θα γίνεται στην έδρα του ΟΑΚ ΑΕ.  

5. Τυχόν δαπάνες που μπορεί να προκύψουν για τις τμηματικές αποστολές των υλικών βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο, χωρίς να αξιώνει καμία επιπρόσθετη χρέωση αποστολής.

6. Η  παρούσα προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έως 31-12-2020
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Προϋπολογισμός
«Προμήθεια σιδηρικών υλικών και αναλώσιμων μικροεργαλείων για την αρδευτική περίοδο 2020»

Α/Α Περιγραφή Είδους ΜΜ Ποσότητα Τιμή  μονάδας 
(ευρώ προ ΦΠΑ)

Σύνολο                      
(ευρώ προ ΦΠΑ)

1 Γαντια νιτριλίου εργασίας τεμ 41 0,90 36,90 €

2 Μάσκα ηλεκτροκόλλησης πλαστική μεγάλη τεμ 10 6,50 65,00 €

3 Γαλότσα γονάτου PVC τεμ 24 8,50 204,00 €

4 Στυλιάρι για κασμά/βαριά τεμ 7 2,40 16,80 €

5 Σχοινί πλεκτό (χρωματιστό) kg 15 5,70 85,50 €

6 Στουπί συσκευασία 1kg τεμ 4 4,50 18,00 €

7 Αντισκωριακό Σπρέυ (τύπου WD-40) 450ml τεμ 60 5,90 354,00 €

8 Φιάλη μιας χρήσης Mapp-Gas τεμ 20 8,50 170,00 €

9 Waterblock 25kg τεμ 12 22,50 270,00 €

10 Σιλικόνη καθαρή μεγάλη τεμ 10 2,10 21,00 €

11 Ασετόν 800ml τεμ 10 4,00 40,00 €

12 Λουκέτο Νο 50 τεμ 12 4,00 48,00 €

13 Λουκέτο Νο 60 τεμ 12 5,70 68,40 €

14 Λουκέτο Νο 70 τεμ 11 6,80 74,80 €

15 Λάμες σπαθοσέγας μετάλλου 300mm τεμ 6 5,75 34,50 €

16 Σίδηρο Μπετόν kg 240 0,80 192,00 €

17 Γωνία Γαλβανιζέ 40x4 kg 140 1,85 259,00 €

18 Κοιλοδόχος Γαλβανιζέ 80x50x4 kg 500 1,46 730,00 €

19 Λάμα 50x8 kg 40 1,08 43,20 €

20 Τροχός κοπής INOX 125x1,0 τεμ 130 1,75 227,50 €

21 Τροχός κοπής INOX 230x1,9 τεμ 130 2,95 383,50 €

22 Τροχός λείανσης INOX Φ 125 τεμ 40 3,60 144,00 €

23 Ψυχρό Γαλβάνισμα Σπρέυ (τύπου Zinc) kg 10 4,75 47,50 €

24 Μολυβδοσφραγίδες kg 10 12,65 126,50 €

25 Ηλεκτρόδια κοινά Φ2,50 kg 130 3,25 422,50 €

26 Ηλεκτρόδια κοινά Φ3,25 kg 130 3,00 390,00 €

27 Λαμαρίνα μαύρη κομμένη-διαμορφωμένη 30-50mm kg 800 1,30 1.040,00 €

28 Λαμαρίνα μαύρη 8.00mm 1.00mx2.00m kg 250 1,01 252,50 €

29 Λαμαρίνα Κριθ./Μπακλαβ.  (1,25m*2m*2.5mm) kg 120 1,40 168,00 €

30 Λαμαρίνα Κριθ./Μπακλαβ. γαλβανιζέ (*2.0mm) τεμ 50 2,05 102,50 €

31 Ράφια τύπου DEXION διαστάσεων 122 cm x 30 cm τεμ 30 8,50 255,00 €

32 Kολώνες για DEXION 40cm*40cm* 2 m τεμ 24 3,1 74,40 €

Σύνολο (ευρώ προ ΦΠΑ) 6.365,00 €

ΦΠΑ (24%) 1.527,60 €

Σύνολο (ευρώ με ΦΠΑ) 7.892,60 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α Περιγραφή Είδους ΜΜ Ποσότητες Τιμή  μονάδας 
(ευρώ προ ΦΠΑ)

Σύνολο                      
(ευρώ προ 

ΦΠΑ)

Ποσοστό 
έκπτωσης %

Τιμή  μονάδας  
προσφοράς (ευρώ 

προ ΦΠΑ)

Σύνολο 
προσφοράς                      
(ευρώ προ 

ΦΠΑ)
1 Γάντια νιτριλίου 

εργασίας
τεμ 41 0,90 € 36,90 € 0,00% 0,90 € 36,90 €

2 Μάσκα 
ηλεκτροκόλλησης 
πλαστική μεγάλη

τεμ 10 6,50 € 65,00 € 0,00% 6,50 € 65,00 €

3 Γαλότσα γονάτου PVC τεμ 24 8,50 € 204,00 € 0,00% 8,50 € 204,00 €

4 Στυλιάρι για 
κασμά/βαριά

τεμ 7 2,40 € 16,80 € 0,00% 2,40 € 16,80 €

5 Σχοινί πλεκτό 
(χρωματιστό)

kg 15 5,70 € 85,50 € 0,00% 5,70 € 85,50 €

6 Στουπί συσκευασία 1kg τεμ 4 4,50 € 18,00 € 0,00% 4,50 € 18,00 €

7 Αντισκωριακό Σπρέυ 
(τύπου WD-40) 450ml

τεμ 60 5,90 € 354,00 € 0,00% 5,90 € 354,00 €

8 Φιάλη μιας χρήσης 
Mapp-Gas 

τεμ 20 8,50 € 170,00 € 0,00% 8,50 € 170,00 €

9 Waterblock 25kg τεμ 12 22,50 € 270,00 € 0,00% 22,50 € 270,00 €

10 Σιλικόνη καθαρή 
μεγάλη

τεμ 10 2,10 € 21,00 € 0,00% 2,10 € 21,00 €

11 Ασετόν 800ml τεμ 10 4,00 € 40,00 € 0,00% 4,00 € 40,00 €

12 Λουκέτο Νο 50 τεμ 12 4,00 € 48,00 € 0,00% 4,00 € 48,00 €

13 Λουκέτο Νο 60 τεμ 12 5,70 € 68,40 € 0,00% 5,70 € 68,40 €

14 Λουκέτο Νο 70 τεμ 11 6,80 € 74,80 € 0,00% 6,80 € 74,80 €

15 Λάμες σπαθοσέγας 
μετάλλου 300mm

τεμ 6 5,75 € 34,50 € 0,00% 5,75 € 34,50 €

16 Σίδηρο Μπετόν kg 240 0,80 € 192,00 € 0,00% 0,80 € 192,00 €

17 Γωνία Γαλβανιζέ 40x4 kg 140 1,85 € 259,00 € 0,00% 1,85 € 259,00 €

18 Κοιλοδόχος Γαλβανιζέ 
80x50x4

kg 500 1,46 € 730,00 € 0,00% 1,46 € 730,00 €

19 Λάμα 50x8 kg 40 1,08 € 43,20 € 0,00% 1,08 € 43,20 €

20 Τροχός κοπής INOX 
125x1,0

τεμ 130 1,75 € 227,50 € 0,00% 1,75 € 227,50 €

21 Τροχός κοπής INOX 
230x1,9

τεμ 130 2,95 € 383,50 € 0,00% 2,95 € 383,50 €

22 Τροχός λείανσης INOX 
Φ 125

τεμ 40 3,60 € 144,00 € 0,00% 3,60 € 144,00 €

23 Ψυχρό Γαλβάνισμα 
Σπρέυ (τύπου Zinc)

kg 10 4,75 € 47,50 € 0,00% 4,75 € 47,50 €

24 Μολυβδοσφραγίδες kg 10 12,65 € 126,50 € 0,00% 12,65 € 126,50 €
25 Ηλεκτρόδια κοινά 

Φ2,50
kg 130 3,25 € 422,50 € 0,00% 3,25 € 422,50 €

26 Ηλεκτρόδια κοινά 
Φ3,25

kg 130 3,00 € 390,00 € 0,00% 3,00 € 390,00 €

27 Λαμαρίνα μαύρη 
κομμένη-

διαμορφωμένη 30-
50mm

kg 800 1,30 € 1.040,00 € 0,00% 1,30 € 1.040,00 €

28 Λαμαρίνα μαύρη 
8.00mm 1.00mx2.00m

kg 250 1,01 € 252,50 € 0,00% 1,01 € 252,50 €
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Α/Α Περιγραφή Είδους ΜΜ Ποσότητες Τιμή  μονάδας 
(ευρώ προ ΦΠΑ)

Σύνολο                      
(ευρώ προ 

ΦΠΑ)

Ποσοστό 
έκπτωσης %

Τιμή  μονάδας  
προσφοράς (ευρώ 

προ ΦΠΑ)

Σύνολο 
προσφοράς                      
(ευρώ προ 

ΦΠΑ)
29 Λαμαρίνα 

Κριθ./Μπακλαβ.  
(1,25m*2m*2.5mm)

kg 120 1,40 € 168,00 € 0,00% 1,40 € 168,00 €

30 Λαμαρίνα 
Κριθ./Μπακλαβ. 

γαλβανιζέ (*2.0mm)

τεμ 50 2,05 € 102,50 € 0,00% 2,05 € 102,50 €

31 Ράφια τύπου DEXION 
διαστάσεων 122 cm x 

30 cm

τεμ 30 8,50 € 255,00 € 0,00% 8,50 € 255,00 €

32 Kολώνες για DEXION 
40cm*40cm* 2 m

τεμ 24 3,1 € 74,40 € 0,00% 3,1 € 74,40 €

Σύνολο (ευρώ προ 
ΦΠΑ)

6.365,00 € 6.365,00 €

ΦΠΑ (24%) 1.527,60 € 1.527,60 €

Σύνολο (ευρώ με ΦΠΑ) 7.892,60 € 7.892,60 €
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