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Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

, βεβαιώνουμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό Πειραιάς, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Αρμόδιος: Μαρία Κουλούρα Αρ. πρωτ. : 1236
Τηλ. 210 4131 100
Fax : 210 4179 495
e-mail: tmdo@bep.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ»

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
3. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου τρέχουσας χρήσης και την 24-8-2018 απόφαση της

Διοικητικής Επιτροπής,

προτίθεται, εξαιτίας επειγουσών αναγκών στέγασης των υπηρεσιών του, να προβεί σε ενέργειες
διαρρύθμισης, αναδιάταξης και αισθητικής αναβάθμισης των χώρων που στεγάζουν τις
υπηρεσίες του, την εξυπηρέτηση του κοινού, των χώρων συνεδριάσεων των οργάνων διοίκησης
και των εκδηλώσεων.
Οι ενέργειες περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες και προμήθειες οι οποίες κρίνονται
απαραίτητες και επείγουσες και θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας
μηχανικού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)

Ηλεκτρολογικές εργασίες

α) Γραφείο Προέδρου (4ος όροφος)
1.Τοποθέτηση (1) φωτιστικού σώματος οροφής
2.Επέκταση τηλεφωνικού δικτύου ή δικτυακού καλωδίου και
τηλεόρασης ως το τραπέζι συνεδριάσεων με εξωτερικά κανάλια
3.Αντικατάσταση πριζοδιακοπτών με νέους τύπου legrand σε χρώμα
της επιλογής μας.

β) Γραφείο Διευθυντή & Γραμματείας (4ος όροφος)
1. Τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων οροφής
2.Επέκταση τηλεφωνικού δικτύου ή δικτυακού καλωδίου ως το
τραπέζι συνεδριάσεων με εξωτερικά κανάλια και ως την νέα θέση

300,00

300,00



[2]

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

εργασίας στο γραφείο γραμματείας
3.Αντικατάσταση πριζοδιακοπτών με νέους τύπου legrand σε χρώμα
της επιλογής μας

γ) Γραφείο συνεδριάσεων (6ος όροφος)
1. Τοποθέτηση (2) φωτιστικών σωμάτων οροφής
2. Επέκταση τηλεφωνικού δικτύου ή δικτυακού καλωδίου και
παροχής ρεύματος ως το κέντρο του γραφείου συνεδριάσεων με
εξωτερικά κανάλια .
3.Αντικατάσταση πριζοδιακοπτών με νέους τύπου legrand σε χρώμα
της επιλογής μας
4.Για την τοποθέτηση projector οροφής, εγκατάσταση απαραίτητου
εξοπλισμού (ηλεκτρολογικού και δικτυακού εξοπλισμού) για την
σύνδεση με υπολογιστή.

500,00

Μερικό σύνολο 1.100,00
Κωδικός Εξόδων 0863

Ενδεικτικός
προϋπολογισμός

1.100,00€ (με ΦΠΑ)

CPV 45453000-7

Ισχύς Προσφοράς: Για δύο μήνες από την παραλαβή τους από το Επιμελητήριο. Στις προσφορές
που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
Τιμές προσφοράς: Η τιμή προσφοράς θα αναγράφει, την καθαρή αξία προ ΦΠΑ, τον ΦΠΑ και τη
συνολική αξία.
Διαδικασία Προμήθειας: Για την ανάθεση θα ληφθεί υπόψη εκτός από την οικονομική
προσφορά, η ποιότητα και το είδος των προμηθειών καθώς και η ικανότητα παροχής των
εργασιών που περιγράφησαν. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν προσφορές που να ικανοποιούν
τις ανάγκες του Β.Ε.Π., το Β.Ε.Π., λόγω του επείγοντος, θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση
των εργασιών/προμηθειών με αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής αυτού.
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνει αναλόγως της πορείας υλοποίησης του
εργασιών/προμηθειών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, κατόπιν έκδοσης
σχετικών παραστατικών και του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής. Τον Ανάδοχο/αναδόχους θα βαρύνουν όλες οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις.
Υποβολή Προσφορών: Κατάθεση προσφορών μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου2018 και ώρα
13.00’ στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Στοιχεία επικοινωνίας: Καραΐσκου 111 Τ.Κ. 185 32 Πειραιάς, Τηλ.2104131100, Φαξ. 2104179495,
e-mail: tmdo@bep.gr. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία
του επιμελητηρίου είτε με email, πριν την λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Η Προϊσταμένη Τμ.Διοικ.Οικονομικού

Μαρία Κουλούρα


