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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 7.700 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»
To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ηλεκτρονικές
προσφορές για την προμήθεια 11 στρωμάτων απομόνωσης, ειδικά σχεδιασμένα για
άτομα με σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς και απρόβλεπτες τάσεις (ΚΑΕ 1139) για
τις ανάγκες των παραρτημάτων ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου (9) και Αγίου Δημητρίου
Θεσσαλονίκης (2) σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21η /8-10-2014 (Θέμα 14) απόφαση του
Δ.Σ. (Α.Δ.Α. 66ΨΥΟΞΧΣ-88Λ)
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των 11 στρωμάτων ανέρχεται στο
ποσό των 7.700 € χωρίς Φ.Π.Α.
Το κριτήριο επιλογής του ανάδοχου είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των αναδόχων των
οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές με βάση τις παρακάτω προδιαγραφές:
Το στρώμα πρέπει να είναι:

 Ελαφρύ, χωρίς καμία σκληρή επιφάνεια, και να μην διαθέτει εσωτερικό
μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό.
 Χωρίς φερμουάρ, κορδόνια ή αιχμηρά άκρα.
 Με χειροποίητες, σφραγισμένες ραφές για βέλτιστη υγιεινή.
 Ανθεκτικό στην έντονη χρήση, με κάλυμμα που απωθεί την υγρασία.
 Να υποστηρίζει το σωματικό βάρος και να μην καταρρέει όταν
χρησιμοποιείται.
 PVC (πολυβινύλιο) ή νάιλον από PU (πολυουρεθάνη).
 Διαστάσεις: 195x105x45 εκ κατά προσέγγιση

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς και το
ποσοστό Φ.Π.Α. Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο. Κάθε προσφορά
οφείλει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των
στρωμάτων, prospectus και φωτογραφίες σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Το Κέντρο
διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μία προσφορά αν η αρμόδια επιτροπή απευθείας
αγορών κρίνει ότι η ποιότητα των στρωμάτων δεν καλύπτει τα απαιτούμενα πρότυπα.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας
ΜΤΠΥ 3%
Χαρτόσημο 2% επί της κράτησης ΜΤΠΥ
ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του ΜΤΠΥ
Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%
Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ημέρες από την κατάθεση των
κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ) Τιμολόγιο Πώλησης
Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο γραφείο προμηθειών του Κέντρου στη
διεύθυνση kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com σε μορφή PDF μέχρι την 10η
Νοεμβρίου 2014 με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν μόνο τον πίνακα οικονομικής
προσφοράς και την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτονται.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1) www.kkp-km.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Εταιρεία αποδελτίωσης www.clipnews.gr
2) Εταιρεία αποδελτίωσης www.innews.gr
3) Εταιρεία αποδελτίωσης www.promitheies.gr
4) Εταιρεία αποδελτίωσης www.akep.gr
5) Εταιρεία αποδελτίωσης www.info-news.gr
6) Εταιρεία αποδελτίωσης www.panoptis.gr
7) Εταιρεία αποδελτίωσης www.ergolhpths.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

