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Κωδ.Αποθήκης
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CPV Ποσότητα

Προϋπ. Τιμή 

Μονάδας

Μονάδα

μέτρησης

1 21051118 44510000-8 250 85,00 ΤΕΜ

ΤΗΛ. 2310-981226

"ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ"

Προϋπ. τιμή 

Χωρίς Φ.Π.Α

Αρ. εισήγησης: 8350/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ΒΑΜΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ για τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/11/2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.: 8933/2022

Αρ.πρόσκλησης: ΠΡ/68/2022

Αρ.αίτησης: ΑΣ2022 / 185

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 

ΟΑΣΘ:

03/11/2022

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 15/11/2022

ΒΑΜΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ

ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
21.250,00 € 26.350,00 €

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα, μαζί με σχετική σύμβαση (εφόσον απαιτείται). 

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν σε μορφή PDF: (1) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει. (2) Φορολογική 

ενημερότητα. (3) Ασφαλιστική ενημερότητα.

α) Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την κατάθεση κλειστού φακέλου στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. στη διεύθυνση, Αλ. 

Παπαναστασίου 90 Τ.Κ. 54644 Τμήμα Προμηθειών 5ος όροφος. Καθημερινά από 07.00 έως 15.00.

β) η διαδικασία απευθειας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

21.250,00 €

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα: ΒΑΜΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ για τις ανάγκες του ΟΑΣΘ.

Η προσφορά πρέπει να πληρεί στο σύνολό τους τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές που είναι συνημμένες στην παρούσα (όταν ζητούνται) και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει 

την προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απευθείας Ανάθεση

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 75 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝΟ.Α.Σ.Θ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϋπ. Αξία με 

Φ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜ.ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

Η προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά κατ' είδος για το σύνολο της εκάστοτε ποσότητας του είδους. Η Προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση δείγματος από Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες 08.00 - 14.30 ΚΑΙ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2310.981315.

26.350,00 €

ΑΔΑ: 6ΕΩΧ46ΜΨ84-ΚΞΑ





 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μεταλλικό πλαίσιο 2 «ποδιών» στήριξης, σχήματος (Π) στο οποίο η επάνω πλευρά θα γυρίζει πα-

ράλληλα με το δάπεδο του λεωφορείου 90 μοίρες. Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από μορ-

φοσωλήνα στρόγγυλης διατομής, διαμέτρου 33mm και πάχους διατομής 2mm (Φ33 Χ2) το πλαίσιο 

θα έχει διάσταση 1000mm ύψος και 900mm μήκος και 300mm πλάτος (το οριζόντιο του δαπέδου 

τμήμα) και θα φέρει στα δύο ελεύθερα άκρα του (πόδια) στρόγγυλες λάμες στήριξης (λαπάτσες) 

διαμέτρου 100mm και πάχους 5mm (100Χ5) με 3 τρύπες φρεζάτες έκαστη διαμέτρου 9mm. 

 

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κάθε μεταλλικό πλαίσιο θα συνοδεύεται  

α) από 2 όμοιες ακόμα, με τις συγκολλημένες στην κατασκευή, στρόγγυλες λάμες στήριξης (λαπά-

τσες) ως αντίκρισμα για ενίσχυση  

β) από αντίστοιχο, με τις οπές αριθμό φρεζάτων μπουλονιών διαστάσεων Μ8 Χ 60mm 

γ) από ευθύγραμμο μεταλλικό μπράτσο ως κόντρα (αντηρίδα) για επιπρόσθετη στήριξη, όμοιας δια-

τομής (Φ33Χ2mm) μήκους περίπου 400mm που θα φέρει στο ένα άκρο ορθογωνική λάμα με 

διαστάσεις 100mm μήκος, 40mm πλάτος και πάχος 4mm (100 Χ 40 Χ 4) με δύο τρύπες στις άκρες 

διαμέτρου 9mm και θα μπορεί να μετακινηθεί σε ύψος ανάλογα με τις διαστάσεις του ταμπλό 

των λεωφορείων που θα τοποθετηθεί.  

δ) Σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Συντήρησης, όλα τα τεμάχια θα παραδοθούν βαμμένα με ηλε-

κτροστατική βαφή με επιλογή 2 χρωμάτων (κίτρινο RAL 1021 και Γκρι RAL 7036 - θα δοθούν οδη-

γίες για την επιλογή των ανάλογων τεμαχίων). (Οι τελικές διαστάσεις της κατασκευής είναι εν-

δεικτικές με απόκλιση τιμής +- 5% από τις αναφερόμενες οι οποίες θα διαμορφωθούν ανάλογα 

με τον τύπο του λεωφορείου και θα δοθούν ομαδοποιημένα). 

 

ΑΔΑ: 6ΕΩΧ46ΜΨ84-ΚΞΑ




		2022-11-03T08:32:00+0200
	Athens




