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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  υποβολή οικονομικών  προσφορών  που  αφορά  προμήθεια  και

εγκατάσταση ανοιγοκλειόμενης τεντοπέργκολας-πέργκολας αλουμινίου στο ΒΝΣ Μεσολογγίου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά  την προμήθεια και
εγκατάσταση ανοιγοκλειόμενης τεντοπέργκολας - πέργκολας αλουμινίου στο ΒΝΣ Μεσολογγίου,
σύμφωνα με τη συνημμένη  τεχνική έκθεση. 

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 10.836,00 €

      Aναλυόμενη ανά είδος (  CPV)   ως κάτωθι  :
1. περιγραφή  είδους:  προμήθεια  και  εγκατάσταση  ανοιγοκλειόμενης  τεντοπέργκολας  -

πέργκολας  αλουμινίου, CPV:  44316510-6,  αριθμός  τεμαχίων:  77,40  τμ,  τιμή  μονάδας
(καθαρό ποσό):140,00 €, ΚΑΕ:1413.

2. Η  κατάθεση  των  σφραγισμένων  προσφορών  πρέπει  να  γίνει  έως  και  την  Τετάρτη

22/9/2021 και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Υπηρεσίας (Λ. Αθηνών 89, 265 00, ΡΙΟ)

3. Η ισχύς  της  προσφοράς  θα  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  90  ημέρες  και  θα  πρέπει  να
σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 
Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με
πίστωση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης
της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει  στην Υπηρεσία μας,
κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα,
σε περίπτωση φυσικού προσώπου,  ή  σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής  εκ
μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
 
                                                                                                            Η Προϊσταµένη 

της Περ/κής Δ/νσης 

Αγγελική Καλαπόδη

Ρίο:       14-9-2021  

Αρ. Πρωτ.:    84173





ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θα τοποθετηθούν τρείς ανοιγοκλειόμενες τεντοπέργολες – πέργολες αλουμινίου διαστάσεων 
α.  8,00 m X 4,00 m = 32,00 m2  με 3 κολώνες και 3 οδηγούς
β.  6,80 m X 4,00 m = 27,20 m2  με 2 κολώνες και 3 οδηγούς
γ.  4,55 m X 4,00 m = 18,20 m2  με 2 κολώνες και 2 οδηγούς
με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά
1.  Τα προφίλ αλουμινίου θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας υψηλής αντοχής
2.  Θα φέρουν ενσωματωμένη υδρορροή στο στηθαίο για τη συλλογή υδάτων, η δε απορροή τους 
θα γίνεται εσωτερικά από τις κολώνες αλουμινίου ώστε να επιτυγχάνεται στεγανότητα στο χώρο
3.  Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται με ασύρματο σωληνωτό μοτέρ, 80 Νm. Περιλαμβάνεται και
η εργασία ηλεκτρικής σύνδεσης αυτών. Κάθε πέργολα θα έχει δικό της μοτέρ και χειριστήριο
4.  Το πανί θα είναι από PVC (black out) βάρους 800 gr/m2
5.  Ο εξοπλισμός θα φέρει πιστοποίηση CE  και 5ετή εγγύηση
6.  Οι χρωματισμοί θα επιλεγούν από τυποποιημένα RAL της εταιρείας κατασκευής, από μηχανικό
του ΟΑΕΔ

Πιθανολογούμενο κόστος     

1. Υλικά & εργασία τοποθέτησης 
    (32,00+27,20+18,20) m2  Χ 140 €/m2 = 10.836,00 €
2.  Φ.Π.Α.
    10.836,00 € X 0,24 = 2.600,64 €  
3.  Συνολικό κόστος  =  13.436,64 €

    ΑΓΡΙΝΙΟ 09-09-2021
         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
                                                                                   

       ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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