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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                Βζροια, 8/4/2021 
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  ΗΜΑΘΙΑ                                Αρ.πρωτ. 544/Φ.6.29 
 

    

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΝΤΨΩΗ ΑΜΕΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 15.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% 
CPV: 42416300-8 

 
 

Σο Επιμελθτιριο Ημακίασ προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ τριϊν 
μθχανικϊν μζςων κάλυψθσ υψομετρικϊν διαφορϊν περίπου 0,65μ. για το κτίριο του 
Επιμελθτθρίου Ημακίασ μζχρι του ποςοφ των 15.000,00 € πλζον ΦΠΑ 13% με τθ διαδικαςία τθσ 
απευκείασ ανάκεςθσ.  

Σο κριτιριο αξιολόγθςθσ – κατακφρωςθσ κα είναι θ χαμθλότερθ τιμι και θ πλιρθσ 
ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα   

 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν : 
α. όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, 
β. Ενϊςεισ εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 
γ. ςυνεταιριςμοί, που δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ. 
 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ επί εκατόν ογδόντα (180) 
θμζρεσ από τθν υπογραφι τουσ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομζνου ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ Ω ΑΠΑΡΑΔΕΚΣΗ. 

 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα θ προμικεια αφορά:  
 

Σρία μθχανικά μζςα κάλυψθσ υψομετρικϊν διαφορϊν περίπου 0,65μ., δφο εκ των οποίων κα 

τοποκετθκοφν ςτο ιςόγειο και ζνα ςτον Α’ όροφο του κτιρίου του Επιμελθτθρίου Ημακίασ. το 

ιςόγειο κα τοποκετθκεί ζνα ςφςτθμα ανφψωςθσ με κάκιςμα και ζνα ςφςτθμα ανφψωςθσ με 

πλατφόρμα (είςοδοσ) και ςτον Α’ όροφο ζνα ςφςτθμα ανφψωςθσ με κάκιςμα. Σα παραπάνω 

Διεφκυνςθ       : Κεντρικισ 3 

Σαχ. Κϊδικασ    : 59132 

Πλθροφορίεσ : Ο.αββίδου 

Σθλζφωνο         : 23310 24-734                  

FAX                    : 23310 25-330                  

E-mail : chamimat@otenet.gr                                



Ζκδοςθ: 1.0/ Ζντυπο: Ε46                                                       ISO 9001:2015                                                                                  2    

ςυςτιματα ανφψωςθσ κα παραδοκοφν τοποκετθμζνα, πλιρωσ λειτουργικά, κα πρζπει να 

φζρουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ και ςιμανςθ CE, κακϊσ και εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 

ετϊν. 

 

 
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
1. Η προςφορά υποβάλλεται, εισ διπλοφν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, κακαρογραμμζνθ και χωρίσ ξζςματα. Οι προςφορζσ και τα 
περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
2. τον φάκελο προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
α. Η λζξθ Προςφορά 
β. θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ ( Επιμελθτιριο Ημακίασ, Σμιμα Οικονομικό-Διοικθτικό, 
Δ/νςθ: Κεντρικισ 3, Σ.Κ. 59100, Βζροια) 
γ. ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ (ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΝΤΨΩΗ ΑΜΕΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 15.000,00 ΕΤΡΩ πλζον Φ.Π.Α. 
13%) 
δ. θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 
ε. τα ςτοιχεία του αποςτολζα (ςυμπεριλαμβανομζνων τθλεφϊνου και φαξ επικοινωνίασ) 
ςτ. τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 
 
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 
 
α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 
β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» 
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι προςφορά» 
 
Αναλυτικά :  
Α) Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 
περιζχει: 
Α1) Σα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ 
προςϊπου αναλόγωσ, ιτοι:  

i. Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο αρμόδιο Επιμελθτιριο,  
ii. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου 
iii. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
Εάν πρόκειται για νομικό πρόςωπο, προςκομίηονται επιπλζον αποδεικτικά ζγγραφα 

νομιμοποίθςθσ του νομικοφ προςϊπου: 
iv. Γενικό πιςτοποιθτικό (μεταβολϊν) από τθν υπθρεςία ΓΕ.Μ.Η. και  
v. Αναλυτικό πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ (ςτοιχεία εκπροςϊπων) από τθν υπθρεςία 

ΓΕ.Μ.Η. 
vi. Ποινικά αποςπάςματα για τον εκπρόςωπο και όλα τα μζλθ του Δ 

 
Α2) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 4 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 ςτθν οποία να 
δθλϊνεται ότι :  
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i. δεν ζχει καταδικαςκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ.1 του 
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 δθλ. τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, τθσ δωροδοκίασ, 
τθσ απάτθσ, τρομοκρατικά εγκλιματα, τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) 
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ, ακόμα 
και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ. (Ν.4250/2014, άρκρο 3). 
 
Διευκρίνιςθ για τθν Α2) Τπεφκυνθ Διλωςθ: ε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό 
πρόςωπο, τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 
β) ο Διευκφνων φμβουλοσ κακϊσ και όλα τα μζλθ του Δ.., όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. 
γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 
δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του ςυνεταιριςμοφ. 
ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ αφορά κάκε μζλοσ 
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 
 
(Α3) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 4 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 ςτθν οποία : 
ii. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ και να δθλϊνεται ότι κατά τθν κατάρτιςθ τθσ 
προςφοράσ τουσ ζχουν λάβει υπόψθ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, τουσ οποίουσ και 
αποδζχονται ανεπιφφλαχτα 
iii. Να δθλϊνεται ότι: 
a. δεν ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(κφριασ και επικουρικισ) και τθν καταβολι φόρων, 
b. Δεν ακετεί τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ. 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) 
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ, ακόμα 
και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ. (Ν.4250/2014, άρκρο 3). 
 
Διευκρίνιςθ για τθν Α3) Τπεφκυνθ Διλωςθ: 
ε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ υποβάλλουν: 
α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδροσ του Δ.. και ο Διευκφνων φμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. 
γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 
δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του ςυνεταιριςμοφ. 
ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ αφορά κάκε μζλοσ 
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 
 
Α4) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ. 
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Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν  
προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. Πριν από τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο μειοδότθσ οφείλει να 
προςκομίςει ενθμερωμζνα τα ςχετικά δικαιολογθτικά, από τα οποία προκφπτει θ ορκότθτα 
των ανωτζρω υποβλθκειςϊν υπευκφνων δθλϊςεων. 
 
Α5) Οι υποψιφιοι κα πρζπει να διακζτουν ςτθν εταιρεία τουσ και να προςκομίςουν 
πιςτοποιθτικά ISO 9001:2015 και 45001:2018  
 
 
Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ / διευκρινιςεισ 
Τποχρεϊςεισ / διευκρινιςεισ ςχετικά με Ζνωςθ/ Κοινοπραξία 
1. Η Ζνωςθ/ Κοινοπραξία δεν υποχρεοφται από το Επιμελθτιριο Ημακίασ να περιβλθκεί ιδιαίτερθ 
νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλει Προςφορά. Ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί 
το ΕΡΓΟ, είναι δυνατόν να υποχρεωκεί από το Επιμελθτιριο να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι 
μορφι, ςτο βακμό που αυτό είναι αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ. 
2. Με τθν υποβολι τθσ Προςφοράσ κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον. ε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του ΕΡΓΟΤ ςτθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ. 
 
Β) ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά», κα 
περιλαμβάνει: 
Β1) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι αποδζχονται τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ 
αναφζρονται ςτθν παροφςα και 
Β2) τον πίνακα τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Προςφορζσ που δεν πλθροφν τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ μθ αποδεκτζσ. 
Β3) Ζγγραφα ι δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα τθσ 
προςφοράσ, όπωσ πιςτοποιιςεισ, τεχνικά φυλλάδια κλπ. 
 
 
 
Γ) ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», κα 
περιλαμβάνει: 
Σθν τιμι που δίνεται για το ςφνολο των υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΝΤΨΩΗ ΑΜΕΑ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παροφςα. 
 
Για τθν καταγραφι τθσ τιμισ τθσ Προςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμζνοι να 
ςυμπλθρϊςουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. Σο ςυνολικό 
ποςό οικονομικισ προςφοράσ δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ 
ςφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ. 
 

τθν οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων, κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά θ τιμι ςε ευρϊ, 
ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται οι φόροι, οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ.  
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Προςφορά που περιζχει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Προςφορά που δεν κα αντιςτοιχεί ακριβϊσ με τισ ηθτοφμενεσ από τθν παροφςα παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 
ΠΡΟΟΧΗ: Η Οικονομικι Προςφορά πρζπει να φζρει ςφραγίδα & υπογραφι. 
 

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προςφοράσ κα φζρουν και 
τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν δθλ. θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ 
αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν και θ αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει 
ενιαία και κα ςυνταχκεί ζνα ενιαίο πρακτικό. 

 
 
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να κατακζςουν ι να αποςτείλουν τισ προςφορζσ τουσ 
ζωσ τθν Παραςκευι 16/4/2021 και ϊρα 2 μ.μ. ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Ημακίασ 
(Κεντρικισ 3 – Βζροια 59132). 

 
Πλθροφορίεσ παρζχονται από τα γραφεία του Επιμελθτθρίου Ημακίασ κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ από 9:00 π.μ. – 14:30 μ.μ..   
 

 

Για το Επιμελθτιριο Ημακίασ 

Ο Πρόεδροσ 

 

 

ΜΠΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

ΤΣΗΜΑ ΑΝΤΨΩΗ ΜΕ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (1 τεμάχιο) 

 

Σο ςφςτθμα ανφψωςθσ με πλατφόρμα, με ταχφτθτα κίνθςθσ 0,05-0,1m/sec, αποτελείται από:  

1. Σο φορζα (ράγα) 

2. Σο φερόμενο τμιμα τφπου πλατφόρμασ, ελάχιςτων διαςτάςεων 0,80μ. x 1,00μ. 

(προτιμϊμενεσ διαςτάςεισ 0,90μ. x 1,20μ.) αυτόματθσ αναδίπλωςθσ με επίςθσ αυτόματα 

αναδιπλοφμενα πτερφγια πρόςβαςθσ και αντιολιςκθτικό δάπεδο,  

3. Σο ςφςτθμα προςαρμογισ του φερόμενου τμιματοσ ςτον φορζα για ευκφγραμμθ κίνθςθ, 

4. Σον θλεκτρικό κινθτιρα ανυψωτικισ ικανότθτασ τουλάχιςτον 250 κιλϊν, 

5. Σα χειριςτιρια ελζγχου του αναβατορίου ςτο φερόμενο τμιμα του όπωσ επίςθσ ςτθν 

αρχι και το τζλοσ τθσ διαδρομισ του. 

 

 

 

ΤΣΗΜΑ ΑΝΤΨΩΗ ΜΕ ΚΑΘΙΜΑ (2 τεμάχια) 

 

Σο ςφςτθμα ανφψωςθσ με κάκιςμα αποτελείται από:  

1. Σο φορζα (ράγα), 

2. Σο φερόμενο τμιμα τφπου κακίςματοσ,  

3. Σο ςφςτθμα προςαρμογισ του φερόμενου τμιματοσ ςτον φορζα για ευκφγραμμθ 

κίνθςθ, 

4. Σον θλεκτρικό κινθτιρα ανυψωτικισ ικανότθτασ τουλάχιςτον 120 κιλϊν, 

5. Σα χειριςτιρια ελζγχου του αναβατορίου ςτο φερόμενο τμιμα του όπωσ επίςθσ ςτθν 

αρχι και το τζλοσ τθσ διαδρομισ του. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Προσ  : Σο Επιμελθτιριο Ημακίασ 
Κεντρικισ 3,  59132 Βζροια 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ/ΕΠΩΝΤΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟ -ΑΡΙΘΜΟ -Σ.Κ.:  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Τ.:  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

E-MAIL:  

 
Η παροφςα προςφορά αφορά τθν προμικεια και τοποκζτθςθ τριϊν μθχανικϊν μζςων κάλυψθσ 
υψομετρικϊν διαφορϊν περίπου 0,65μ., για πλιρθ και αςφαλι λειτουργία ωσ εξισ : 
 

 

A/A Είδοσ 
Σεχνικά 

Χαρακτθριςτικά 
Ποςότθτα 

Σιμι 

Μονάδασ (€) 

1.  

φςτθμα 

ανφψωςθσ με 

πλατφόρμα 

1. Φορζασ (ράγα) 

2. Φερόμενοσ τμιμα τφπου πλατφόρμασ, 

ελάχιςτων διαςτάςεων 0,80μ. x 1,00μ. 

(προτιμϊμενεσ διαςτάςεισ 0,90μ. x 1,20μ.) 

αυτόματθσ αναδίπλωςθσ με επίςθσ 

αυτόματα αναδιπλοφμενα πτερφγια 

πρόςβαςθσ και αντιολιςκθτικό δάπεδο,  

3. φςτθμα προςαρμογισ του φερόμενου 

τμιματοσ ςτον φορζα για ευκφγραμμθ 

κίνθςθ, 

4. Ηλεκτρικόσ κινθτιρασ ανυψωτικισ 

ικανότθτασ τουλάχιςτον 250 κιλϊν, 

5. Χειριςτιρια ελζγχου του αναβατορίου ςτο 

φερόμενο τμιμα του όπωσ επίςθσ ςτθν 

αρχι και το τζλοσ τθσ διαδρομισ του 

1,00  
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2. 

φςτθμα 

ανφψωςθσ με 

κάκιςμα 

1. Φορζασ (ράγα),  

2. Φερόμενο τμιμα τφπου κακίςματοσ, 

3. φςτθμα προςαρμογισ του φερόμενου 

τμιματοσ ςτον φορζα για ευκφγραμμθ 

κίνθςθ,  

4. Ηλεκτρικόσ κινθτιρασ ανυψωτικισ 

ικανότθτασ τουλάχιςτον 120 κιλϊν, 

5. Χειριςτιρια ελζγχου του αναβατορίου ςτο 

φερόμενο τμιμα του όπωσ επίςθσ ςτθν 

αρχι και το τζλοσ τθσ διαδρομισ του. 

2,00  

φνολο προ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
 * Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ αρ. πρωτ. 544/Φ.6.29/8-4-2021 πρόςκλθςθσ, τουσ οποίουσ 
αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ.  
*  Η επιχείρθςι µου είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμερθ.  
*  Η προςφορά µου ιςχφει  για 180 θμζρεσ, προςµετροφµενεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ.  
                                                                                                          Ημερομθνία, ………………….     
                                                         Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
 
 

(φραγίδα και Τπογραφι) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Προσ  : Σο Επιμελθτιριο Ημακίασ 
Κεντρικισ 3,  59132 Βζροια 
 
Η παροφςα προςφορά αφορά τθν προμικεια και τοποκζτθςθ τριϊν μθχανικϊν μζςων κάλυψθσ 
υψομετρικϊν διαφορϊν περίπου 0,65μ., για πλιρθ και αςφαλι λειτουργία ωσ εξισ : 
 

 

A/A Είδοσ 
Σεχνικά 

Χαρακτθριςτικά 
Ποςότθτα ΑΠΑΙΣΗΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

1.  

φςτθμα 

ανφψωςθσ με 

πλατφόρμα 

1. Φορζασ (ράγα) 

2. Φερόμενοσ τμιμα τφπου 

πλατφόρμασ, ελάχιςτων 

διαςτάςεων 0,80μ. x 1,00μ. 

(προτιμϊμενεσ διαςτάςεισ 

0,90μ. x 1,20μ.) αυτόματθσ 

αναδίπλωςθσ με επίςθσ 

αυτόματα αναδιπλοφμενα 

πτερφγια πρόςβαςθσ και 

αντιολιςκθτικό δάπεδο,  

3. φςτθμα προςαρμογισ του 

φερόμενου τμιματοσ ςτον 

φορζα για ευκφγραμμθ κίνθςθ, 

4. Ηλεκτρικόσ κινθτιρασ 

ανυψωτικισ ικανότθτασ 

τουλάχιςτον 250 κιλϊν, 

5. Χειριςτιρια ελζγχου του 

αναβατορίου ςτο φερόμενο 

τμιμα του όπωσ επίςθσ ςτθν 

αρχι και το τζλοσ τθσ 

διαδρομισ του 

1,00 ΝΑΙ 

 

2.  

φςτθμα 

ανφψωςθσ με 

κάκιςμα 

1. Φορζασ (ράγα),  

2. Φερόμενο τμιμα τφπου 

κακίςματοσ, 

3. φςτθμα προςαρμογισ του 

φερόμενου τμιματοσ ςτον 

φορζα για ευκφγραμμθ κίνθςθ,  

4. Ηλεκτρικόσ κινθτιρασ 

ανυψωτικισ ικανότθτασ 120 

ζωσ 150 κιλϊν, 

2,00 ΝΑΙ 
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5. Χειριςτιρια ελζγχου του 

αναβατορίου ςτο φερόμενο 

τμιμα του όπωσ επίςθσ ςτθν 

αρχι και το τζλοσ τθσ 

διαδρομισ του. 

 
Ημερομθνία, ………………….     

                                                         Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
 
 

(φραγίδα και Τπογραφι) 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 

A/A Είδοσ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ποςότθτα 

Σιμι 

Μονάδασ 

(€) 

Δαπάνθ     

(€) 

1.  φςτθμα ανφψωςθσ με πλατφόρμα τεμ. 1,00 7.400,00 7.400,00 

2.  φςτθμα ανφψωςθσ με κάκιςμα τεμ. 2,00 3.800,00 7.600,00 

φνολο προ ΦΠΑ 15.000,00 

ΦΠΑ 13% 1.950,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 16.950,00 

 

  
 
 


