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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. για τις ανάγκες ανανέωσης του φωτισμού του χώρου εκθέσεων του Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για τα παρακάτω είδη: 

α/α 
Περιγραφή είδους 

Ποσότητα 
Συνολική τιμή είδους  

(με ΦΠΑ φόρους κλπ) 

1.  Σποτ ράγας αλουμινίου γκρι GU10, R111 (χωρίς λάμπα) 100 
 

 

2.  Λάμπα LED GU10, R111, 12W, 3000K (εγγύηση 2 έτη) 200 
 

 

3.  
Σποτ ράγας αλουμινίου γκρι 34W, 4000lm, Ρυθμιζόμενης 

δέσμης (εγγύηση 5 έτη) 
100 

 

4.  Σποτ GU10, αλουμίνιο, με τσιμπίδα, λευκό 15 
 

 

5.  Λάμπα led GU10, 3,6W/830 OSRAM (εγγύηση 2 έτη) 15 
 

 

6.  3 μέτρα ράγα, τριφασική, γκρι  3 
 

 

7.  
Προβολέα comb, led, χωνευτό, με κλίση γυψοσανίδας – 

κινητός, 30W, 3000K (εγγύηση 2 έτη) 
1 

 

8.  Προβολείς led, στεγανοί, 20 W, 3000K  OSRAM (εγγύηση 3 έτη) 3 
 

 

Σύνολο προσφοράς (όλα τα είδη) με ΦΠΑ: 
 

 

Τα προτεινόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παραπάνω περιγραφές. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά τους με φωτογραφία και φυλλάδιο τεχνικών 

προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών, όπου θα κάνουν και ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της 

παρεχόμενης εγγύησης ανά είδος. 

Πριν την τελική επιλογή των σωμάτων φωτισμού κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση επιτόπιας 

επίσκεψης στους χώρους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (Μεσολογγίου 32), όσες φορές 

απαιτείται ώστε να δοθεί η απαραίτητη ενημέρωση για τη σωστή κάλυψη των αναγκών, σύμφωνα με 

τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να υπάρξει το καλύτερο δυνατόν και το πιο ποιοτικό και 

ολοκληρωμένο αποτέλεσμα φωτισμού. Παράλληλα μέσω των συναντήσεων θα πρέπει να επιτευχθεί 

χρωματική αντιστοίχιση με τα ήδη υπάρχοντα σώματα φωτισμού και συμβατότητα με την αισθητική 

του χώρου. 

Η ΚΕΔΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα από κάθε είδος πριν την προμήθεια, όπως και να 

υλοποιήσει μέρος της προμήθειας (λιγότερα είδη ή/και λιγότερες ποσότητες). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ανέρχεται σε 

13.020,00 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν οικονομικές προσφορές στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., Αρκαδίου 48-

50, ισόγειο, κτίριο «Το Χάνι του Παττακού», το αργότερο έως την Παρασκευή 28/6/2019. 

 

 Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Γιώργος Α. Γύπαρης 

 

ΑΔΑ: 64ΜΣΟΚΒΚ-Ψ5Τ


		2019-06-21T12:38:59+0300
	Athens




