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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για προμήθεια των παρακάτω: 

 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  

(ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

1 

φωτάκια 

εξωτερικού 

χώρου 

φωτάκια εξωτερικού χώρου 5μετρα με 50 

λαμπάκια το πεντάμετρο, πράσινο καλώδιο, 

θερμό λευκό χρώμα 

(ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ν2) 

510 τεμάχια 

 
 

2 
εξαρτήματα 

σύνδεσης 
εξαρτήματα σύνδεσης για το είδος ν.1 30  

2 
φωτοσωλήνα 

100 μέτρων 

2 κουλούρες φωτοσωλήνα 100 μέτρων 

εξωτερικού χώρου χρώματος κόκκινο  

4 κουλούρες φωτοσωλήνα 100 μέτρων 

εξωτερικού χώρου χρώματος κίτρινο 

3 κουλούρες φωτοσωλήνα 100 μέτρων 

εξωτερικού χώρου χρώματος μπλε 

10 κουλούρες φωτοσωλήνα 100 μέτρων 

εξωτερικού χώρου χρώματος λευκού θερμού 

(ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΑΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ) 

19 τεμάχια  

(19 κουλούρες 

των 100 μέτρων 

η κάθε μία) 

 

3 

προβολείς 

εξωτερικού 

χώρου 

LED 50 watt χρώματος θερμό λευκό 

εξωτερικού χώρου 
5 τεμάχια  

4 καλώδιο 3 * 2,5 εξωτερικού χώρου με μόνωση 300 μέτρα  

5 

φωτάκια 

εσωτερικού 

χώρου 

φωτάκια εσωτερικού χώρου με 180 

λαμπάκια το τεμάχιο, πράσινο καλώδιο 

λευκό θερμό χρώμα 

20 τεμάχια  

6 
Κουτί 

ασφαλειών 

Στεγανό κουτί χωρητικότητας τουλάχιστον 8 

ασφαλειών 
8  

7 Ασφάλειες 16 Α 16  

8 πρίζα πίνακα Σούκο για τοποθέτηση σε πίνακα 8  

9 
Ενδεικτική 

λυχνία 
Ενδεικτική λυχνία πίνακα 8  

10 Πρίζα Πρίζα σούκο εξωτερικού χώρου 16  
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εξωτερικού 

χώρου 

11 
Διακόπτης 

φωτισμού 

Διακόπτης φωτισμού μονός, εξωτερικού 

χώρου 
8  

12 Ρελέ διαφυγής Ρελέ διαφυγής μονοφασικό 8  

 

Όλα τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. 

Η ΚΕΔΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μέρος μόνο των παραπάνω ειδών (είτε λιγότερα είδη, 

είτε μικρότερες ποσότητες ανά είδος) ενημερώνοντας εγκαίρως τον προμηθευτή. 

Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Όλα τα είδη πρέπει να παραδοθούν στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. το αργότερο μέχρι τις 11/12/2017. 

Η εξόφληση θα γίνει εντός ένα μήνα από την παράδοση των ειδών και των αντίστοιχων παραστατικών. 

 
Ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσει στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. τα παρακάτω 

δικαιολογητικά (εφόσον δεν τα έχει καταθέσει μαζί με την οικονομική του προσφορά): 

1. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και 

μεταβίβασης ακινήτου). 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε 

δημοπρασία-διαγωνισμό). 

3. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι εκπρόσωπος/ποι της επιχείρησης. 

4. Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης από τον 

προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε διαγωνισμό). 

5. Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους (τον παραπάνω πίνακα 

συμπληρωμένο) στην ΚΕΔΗΡ, Αρκαδίου 50, μέχρι την Παρασκευή 1/12/2017. 

 

  

 

  

 

 Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Θεοπίστη Μπιρλιράκη 
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