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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρολογικών εργασιών και υλικών

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Δ.Α.Ο.Κ. Ορεστιάδας) θα 
δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικά 
και για όλες τις ζητούμενες εργασίες και υλικά, για τις εργασίες αντικατάστασης 
φωτιστικών οροφής, θερμοστατών και την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για την 
κάλυψη υπηρεσιακών της αναγκών.

Πίνακας Α: Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών και θερμοστατών

Α/Α Είδος Εργασίας Αριθμός 
Εργασιών

1

Εργασία αντικατάστασης φωτιστικού οροφής με αντίστοιχο παραβολικό 
που δέχεται δύο (2) λάμπες LED τύπου σωλήνα/ράβδος μήκους 120 cm. 
Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι καλαίσθητο (κάλυψη των 
καλωδίων με καναλάκι όπου χρειάζεται). Τα 30 συνολικά παραβολικά 
φωτιστικά οροφής και οι 60 λάμπες  είναι από τον πίνακα Β. 

30

2

Εργασία αντικατάστασης αναλογικού θερμοστάτη με υπάρχοντα 
ηλεκτρονικό μπαταρίας (έχει γίνει ήδη η προμήθεια) σε δύο 
εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης (Γραφείο Εξηλεκτρισμού και 
Εκμηχάνισης Γεωργίας, Τέρμα Ιπποκράτους, Ορεστιάδα και Κτηνιατρικό 
Κέντρο Διδυμοτείχου, Ευγενίδη 49, Διδυμότειχο)

2

Πίνακας Β: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Α/Α Είδος Τεχνικές Προδιαγραφές Τεμάχια

1 Παραβολικό φωτιστικό οροφής Να δέχεται δύο (2) λάμπες LED τύπου 
σωλήνα/ράβδου μήκους 120 cm 30

2
Λάμπα LED τύπου 

σωλήνα/ράβδος που ταιριάζει στο 
παραπάνω φωτιστικό οροφής

Μήκους 120 cm, να περιλαμβάνονται 
ασφάλεια ή ό,τι άλλο χρειάζεται για να 
λειτουργεί στο αναφερόμενο 
παραβολικό οροφής 

60

3 Λάμπα LED 11W Ε27 24
4 Λάμπα LED Τύπου προβολάκι, 7W Ε14 6
5 Λάμπα LED Τύπου σφαιρικός γλόμπος, 7W Ε14 10
6 Πολύπριζο σούκου 4 θέσεων με διακόπτη, καλώδιο ≥ 1,5μ 10
7 Μπαλαντέζα 5μ 10
8 Τ Σούκου 3 θέσεων 10

9 Καναλάκι τοίχου Αυτοκόλλητο μήκους 2m, διατομής 
16x16mm 20

0002549858

mailto:mavridis@pamth.gov.gr




Για τις παραπάνω εργασίες και υλικά, να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 
χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

Όλα τα υλικά, περιλαμβανομένων αυτών που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες, 
θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα 
ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Χρονική περίοδος ολοκλήρωσης των εργασιών και της προμήθειας μετά την 
ανακήρυξη μειοδότη και την υπογραφή σχετικής σύμβασης: είκοσι πέντε (25) ημέρες.

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.
Δεκτή η αυτοψία στο χώρο.
Συνολικός προϋπολογισμός χίλια ευρώ (1.200 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 

πιθανόν μεταφορικών εξόδων για τις ζητούμενες εργασίες (Πίνακας Α).
Συνολικός προϋπολογισμός χίλια επτακόσια ευρώ (1.700 €) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και πιθανόν μεταφορικών εξόδων για τα ζητούμενα υλικά (Πίνακας Β).
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη τιμή συνολικά 

(Πίνακας Α και Β).
Θα πρέπει να υπάρχουν δύο ξεχωριστές οικονομικές προσφορές μία για τις 

υπηρεσίες του Πίνακα Α και μία για τα υλικά του πίνακα Β.
Ο ενδιαφερόμενος μαζί με τις οικονομικές προσφορές οφείλει να προσκομίσει τα 

κάτωθι:
1. Πιστοποιητικό φορολογικής  ενημερότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται οι εξής πέντε (5) όροι:

 η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της

 δεν έχω τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα
 δεν έχω κηρυχτεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών του Δημοσίου
 δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 βάσει του άρθρου 43 παρ. 7αγ του Ν.4605/2019, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, (Δευτέρα 10-10-2022 ώρα 11.00 π.μ.). 
Κατάθεση προσφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης θεωρείται 
άκυρη και δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στη 
ΔΑΟΚ Ορεστιάδας, Αναγεννήσεως Τέρμα, 68200, Ορεστιάδα, ώστε να πρωτοκολληθούν, το 
αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, όπως 
αυτές ορίζονται παραπάνω.

Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό καθώς 
επίσης και αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές θα απορρίπτονται όπως και προσφορές 
στις οποίες δεν έχουν περιληφθεί τα απαραίτητα αναφερόμενα δικαιολογητικά .  





Κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης βάσει τιμής και οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και όποιο άλλο έξοδο 
(περιλαμβανομένου μεταφορικών και τοποθέτησης) θα βαρύνουν τον μειοδότη. Σε 
περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΑΟΚ Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου, 
τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ  5291.0869.0001, οικονομικού έτους  2022, CPV: 71314100-3 
(για τις υπηρεσίες του πίνακα Α) και τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ  5291.1329.0001, 
οικονομικού έτους  2022, CPV: 31681410-0 (για την προμήθεια των υλικών του πίνακα Β).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Μ.Ε.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Παπαλαμπίδου-Λινάρδου Ευρυδίκη
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