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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Εξαρτηµάτων Συστήµατος Συναγερµού και Παροχή Υπηρεσιών 
Φύλαξης (συναγερµός) στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων 
∆υτικής & Κεντρικής Μακεδονίας – Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) της 
εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». Κωδικός αναφοράς 5640 
 
Η εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση 18060701-1 µε 
Α∆Α ΩΒ3446Ψ8ΟΝ-Ψ03 του ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας της Ε.Ο.Α.Ε., την προµήθεια του θέµατος συνολικού προϋπολογισµού 750,00€, µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

Για την επιλογή του αναδόχου θα υποβληθούν προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 
(Απευθείας Ανάθεση), µετά από δηµοσίευση της εν λόγω Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς στην ιστοσελίδα 
της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» (www.egnatia.eu ή www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2313) στην οποία 
υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση.  

Σχετικό Α∆Α Ανάληψης Υποχρέωσης ΨΜ5446Ψ8ΟΝ-8Ν2 µε Κωδ. Εγγρ. 18070406 και Αριθµ. Πρωτ. 
Ε01/0854/04.07.2018.  

Η παρούσα προµήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι Τµήµατα: 

ΤΜΗΜΑ Α: «Προµήθεια εξαρτηµάτων συστήµατος συναγερµού στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής & Κεντρικής Μακεδονίας – Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) της εταιρείας 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ», µε CPV 35121700-5 (Συστήµατα συναγερµού), εκτιµώµενης αξίας 450,00€. 

ΤΜΗΜΑ Β: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (συναγερµός) στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής & Κεντρικής Μακεδονίας – Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) της εταιρείας 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ», µε CPV 79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης), εκτιµώµενης αξίας 300,00€. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά Τµήµα χωριστά. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 1 
Τµήµα, ή και για τα  2 Τµήµατα, εφόσον το επιθυµούν. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα βάσει της χαµηλότερης τιµής ανά Τµήµα.  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι φάκελοι οικονοµικής προσφοράς υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι συµµετέχοντες, 
αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας - Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (3ο χλµ Γρεβενών-
Καλαµπάκας ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ), το αργότερο µέχρι την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 µ.µ. Η 
αποσφράγιση των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς θα γίνει την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.30 
µ.µ. στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας  Έργων ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας - 
Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». 
Οι οικονοµικές προσφορές σε έντυπη µορφή υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), 
στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 

∆ιευθύνουσα Περιφερειακή Υπηρεσία Έργων ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας - 
Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του 

………………………................................................................................................................... 
(στοιχεία του διαγωνιζόµενου -επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail και σε περίπτωση Ένωσης τα 

στοιχεία όλων των µελών της) 

για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς µε τίτλο: 

Προµήθεια εξαρτηµάτων συστήµατος συναγερµού και παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
(συναγερµός) στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής & 
Κεντρικής Μακεδονίας–Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ 

Ο∆ΟΣ ΑΕ . Κωδικός αναφοράς 5640 
ΤΜΗΜΑ ........... (Α ή Β ανάλογα µε το Τµήµα που αφορά η προσφορά) 

µε αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» και 

ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών: 24/07/2018 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αναγραφή του Τµήµατος της Προµήθειας είναι υποχρεωτική γιατί βάσει της ανωτέρω 
δήλωσης θα γίνει ο έλεγχος των φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά: 

• Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) της Πρόσκλησης. Η χρήση του υποδείγµατος είναι υποχρεωτική. 

Και επιπλέον  

Αποκλειστικά και µόνο κατά την υποβολή προσφοράς για το Τµήµα Β, οι προσφέροντες θα πρέπει 
να καταθέσουν επιπροσθέτως και:  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας (Νόµος 2518/97 ΦΕΚ 164 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3707/2008 
ΦΕΚ 209/Α/2008).  

 
Στο έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς και στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
∆ιαγωνιζόµενου. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να υπογράφονται από τον ίδιο τον υποψήφιο σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου, το νόµιµο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, και σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 

Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί, χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν 
είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα 
όλα τα παραπάνω, κρίνονται ανάλογα ως µη κανονικές ή απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 
αποδεκτές από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η συνολική διάρκεια της προµήθειας για το Τµήµα Α, ορίζεται στο χρονικό διάστηµα των δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το Τεχνικό Αντικείµενο 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α) της παρούσας. 

Η συνολική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών για το Τµήµα Β, ορίζεται σε ένα (1) έτος από την έκδοση της 
Απόφασης Ανάθεσης και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το Τεχνικό Αντικείµενο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β) της 
παρούσας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

1. Μετά το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών για το ΤΜΗΜΑ Α από την ∆ιευθύνουσα 
Περιφερειακή Υπηρεσία Έργων ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και την αξιολόγησή τους 
αποκλειστικά βάσει της τιµής, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης από την ανωτέρω αρµόδια 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς όλους τους 
συµµετέχοντες πλην του προσωρινού  αναδόχου. 
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2. Μετά το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών για το ΤΜΗΜΑ Β από την ∆ιευθύνουσα 
Περιφερειακή Υπηρεσία Έργων ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, και την αξιολόγησή τους 
αποκλειστικά βάσει της τιµής, θα ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο, µέσα σε διάστηµα 10 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκοµίσει 
αντίγραφο της κατάλληλης άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
(Νόµος 2518/97 ΦΕΚ 164 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3707/2008 ΦΕΚ 209/Α/2008).  
Εφόσον το ανωτέρω δικαιολογητικό γίνει δεκτό, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης από την ανωτέρω 
αρµόδια ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς όλους 
τους συµµετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η ανάθεση των ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α & Β, ολοκληρώνεται µε την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης από το αρµόδιο όργανο 
της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» και κοινοποιείται στον ανάδοχο/αναδόχους προκειµένου να ξεκινήσει η προµήθεια. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη συνολική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  

Για το Τµήµα Α, η τιµολόγηση θα γίνει µετά την παραλαβή και τοποθέτηση όλων των εξαρτηµάτων και η 
πληρωµή του τιµολογίου θα ολοκληρωθεί εντός ενός (1) µηνός, µετά την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης 
από το αρµόδιο όργανο για την επίβλεψη της προµήθειας.  

Για το Τµήµα Β, η τιµολόγηση και η πληρωµή, θα γίνει τµηµατικά ή εξ΄ολοκλήρου µετά την υπογραφή της 
σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο όργανο για την επίβλεψη της προµήθειας. 
 

 

 

  

 

 

Αθανάσιος Ματθαίου 

∆ιευθυντής  

∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας  

Έργων ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας                                                    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Προµήθεια εξαρτηµάτων συστήµατος συναγερµού στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής & Κεντρικής Μακεδονίας – Κλιµάκιο ∆υτικής 
Μακεδονίας (ΓΡΕΒΕΝΑ) της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ. 
 

Τα υλικά που πρέπει να αντικατασταθούν είναι: 

1. Κεντρικός Πίνακας 

Ο κεντρικός πίνακας θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με μικροεπεξεργαστή (microprocessor) και θα πρέπει να 

καλύπτει τουλάχιστον δεκαέξι (16) ζώνες. Όλα τα εξαρτήματά του θα βρίσκονται εντός ειδικά 

κατασκευασμένου κιβωτίου ασφαλείας, με διπλό φύλο προσπέλασης στο εσωτερικό του, με 24ωρη 

προστασία (tamper) με μνήμη συναγερμού τόσο για άνοιγμα της θύρας του όσο και για αποκόλληση από τον 

τοίχο. 

Η θύρα του θα διαθέτει ηλεκτρική κλειδαριά με δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικής, και θα φέρει τα 

παρακάτω στοιχεία : 

α) Στοιχείο Τροφοδοσίας 

Το στοιχείο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης περιλαμβάνει βαθμίδα ανόρθωσης 12Vdc/2Α, με εξομάλυνση και 

σταθεροποίηση λειτουργίας με δυνατότητα ρύθμισης. 

Η λειτουργία γίνεται με τάση δικτύου 220Vac και σε περίπτωση διακοπής, λειτουργία μέσω 

επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου, που να εξασφαλίζουν την λειτουργία για 48 

ώρες. 

Θα υπάρχει οπτική ένδειξη παρουσίας τάσης πόλης (220Vac) και ηχητική ένδειξη απώλειας της τάσης 

δικτύου. 

Είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό κύκλωμα διακοπής τροφοδοσίας μέσω συσσωρευτών (σε περίπτωση 

απώλειας τάσης δικτύου κλπ.) για την αποφυγή πλήρους εκφόρτισης των συσσωρευτών. 

β) Στοιχείο Ζωνών 

Όλες οι ζώνες έχουν διακόπτη απομόνωσης ζώνης, οπτική ένδειξη ενεργοποίησης ζώνης με LED και μνήμη 

διεγερθείσας ζώνης με LED, με οπτική και ηχητική ένδειξη μέχρι επαναφοράς του πίνακα ασφαλείας σε 

ηρεμία. 

Όλες οι ζώνες διαθέτουν προστασία έναντι διακοπής ή βραχυκυκλώματος. 

2. Πληκτρολόγιο 

Το πληκτρολόγιο θα είναι ψηφιακό για την πλήρη κάλυψη των χώρων, με φωτιζόμενα πλήκτρα και φωτεινές 

ενδείξεις πληροφοριών κατάστασης, με πλήκτρο ή χειριστήριο πανικού και δυνατότητα μερικής απομόνωσης 

ζωνών ελέγχου.  

3. Συσσωρευτής (Μπαταρία) 

Ο συσσωρευτής θα πρέπει να είναι  12V και 7A/h 

 

 

 

 

 

 

 
 Αθανάσιος Ματθαίου 

∆ιευθυντής  

∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας  

Έργων ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας                                    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (συναγερµός) στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής & Κεντρικής Μακεδονίας – Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας 
(ΓΡΕΒΕΝΑ) της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ. 
 
Ο «Ανάδοχος» έχει την υποχρέωση µε δικά του έξοδα να προχωρήσει στην άµεση σύνδεση των συστηµάτων 
συναγερµού των γραφείων της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής & Κεντρικής Μακεδονίας 
µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων εντός 48 ωρών από την ανάθεση των υπηρεσιών.  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, για την συντήρηση και επιθεώρηση του συστήµατος και αποκατάσταση τυχόν 
βλαβών. 

To σύστηµα συναγερµού θα συνδέεται µε το κέντρο λήψης σηµάτων µέσω υφιστάµενης τηλεφωνικής γραµµής. 
Η επικοινωνία του συστήµατος συναγερµού µε το κέντρο λήψης σηµάτων θα γίνεται µε την αποστολή 
κωδικοποιηµένων ψηφιακών στοιχείων  µέσω ψηφιακού κωδικοποιητή. 

Το σύστηµα συναγερµού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής καναλιών για κάθε περίπτωση 
ενεργοποίησης από διάρρηξη ή φωτιά, βλάβης του συστήµατος και έλεγχο διακοπής της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύµατος από το δίκτυο ηλεκτροδότησης καθώς και της επαναφοράς του. 

Μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης σε κάθε ενεργοποίηση του συστήµατος συναγερµού (παραβίαση ή τεχνικής 
φύσης) φτάνει κωδικοποιηµένο σήµα στον κεντρικό σταθµό της εταιρείας, όπου, αν είναι σήµα ρουτίνας (π.χ. 
όπλιση – αφόπλιση) απλώς καταγράφεται, αν είναι σήµα τεχνικής φύσης γίνονται ενέργειες, όπως (π.χ. αλλαγή 
µπαταρίας, αποκατάσταση βλαβών, άρση συναγερµού) και αν είναι σήµα παραβίασης να ειδοποιούνται η Άµεσος 
∆ράση καθώς και οι υπεύθυνοι χειριστές του συστήµατος. 

Με τη λήξη της συνεργασίας ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επαναφέρει τα συστήµατα συναγερµού της 
Εταιρείας στην αρχική τους κατάσταση και να συνεργαστεί µε τον επόµενο Ανάδοχο για τη σύνδεση των 
συστηµάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Αθανάσιος Ματθαίου 

∆ιευθυντής  

∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας  

Έργων ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας                                                                           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (προϋπολογισµού 450,00€) 

Της επιχείρησης .................................................................................................................................. 

έδρα .................................................................................................................................................... 

Οδός .......................................................................................................................αριθµ. ..................  

τηλ. ...........................Fax …………………………………………., email …………………………………………. 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια εξαρτηµάτων συστήµατος συναγερµού στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής & Κεντρικής Μακεδονίας – Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας 

(ΓΡΕΒΕΝΑ) της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ».  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5640 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

(Αριθµητικώς) 

 

1. 

 

 

 

 

Προµήθεια εξαρτηµάτων συστήµατος συναγερµού 
στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής & Κεντρικής 
Μακεδονίας – Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας 
(ΓΡΕΒΕΝΑ).  
 

 

 

........................ 

 

Προσφερόµενη Τιµή (Ολογράφως): 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 

Σηµείωση: 

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προµηθευτή και κάθε άλλη 
δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση και το Παράρτηµα Ι αυτής. 

 

 

 

 

 

 Γρεβενά ........................................ 

 

 Ο προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (προϋπολογισµού 300,00€) 

Της επιχείρησης .................................................................................................................................. 

έδρα .................................................................................................................................................... 

Οδός .......................................................................................................................αριθµ. ..................  

τηλ. ...........................Fax …………………………………………., email …………………………………………. 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (συναγερµός) στα γραφεία της ∆ιευθύνουσας 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής & Κεντρικής Μακεδονίας – Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας 

(ΓΡΕΒΕΝΑ) της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ»  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5640 

 

Α/Α 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

Προσφερόµενη Τιµή 

(Αριθµητικώς) 

 

1. 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (συναγερµός) στα 
γραφεία της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Έργων ∆υτικής & Κεντρικής 
Μακεδονίας – Κλιµάκιο ∆υτικής Μακεδονίας 
(ΓΡΕΒΕΝΑ) 

 

 

........................ 

 

Προσφερόµενη Τιµή (Ολογράφως): 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 

Σηµείωση: 

Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προµηθευτή και κάθε άλλη 
δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση και το Παράρτηµα Ι αυτής. 

 

 

 

 

 

 Γρεβενά ........................................ 

 

 Ο προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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