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Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 45 /2016
(ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ)
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ ΣΟ Π.Υ.Π. ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΧΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ € 6.000 ΤΝ Φ.Π.Α.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Πλέον ζςμθέποςζα από
πποζθοπά, βάζει ηηρ ηιμήρ

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

20 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2016
ΗΜΔΡΑ ΣΡΙΣΗ
Ώρα 09:00
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ 7
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΔΑΠΕΔΟΤ
0879

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΚΧΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ
ΜΟΝΑΓΑ
CPV
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

οικονομική

άποτη

45431100-8
6.000 ΔΤΡΧ, ζςν ΦΠΑ
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Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έρνληαο
ππφςε:
1. Σιρ διαηάξειρ όπωρ αςηέρ ιζσύοςν:
1.1. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ»
Καζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
2. Σιρ αποθάζειρ:
2.1
Σελ 26/20-7-2016 (Θέκα ΔΗΓ 1) απφθαζε Γ.. (ΑΓΑ: 7ΝΘ4ΟΞΥ-ΓΡ7) γηα
έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπνζέηεζεο πιαθηδίσλ δαπέδνπ
2.2
Σε ζρεηηθή Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 7ΩΜΓΟΞΥ-3ΣΑ)
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε
εξγνιάβνπ αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο πιαθηδίσλ δαπέδνπ, πξνυπνινγηζκνχ € 6.000
ζπλ ΦΠΑ.

ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ
Κέληξνπ

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ
ΣΟΠΟ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΘΔΜΙΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ηκεξνκελία: 19-9-2016
Ηκέξα: ΓΔΤΣΔΡΑ
Ώξα: 14:00

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ
Κέληξνπ

Ηκεξνκελία: 20-9-2016
Ηκέξα: Σξίηε
Ώξα: 09:00

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη
εθπξφζεζκεο θαη δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα 45/2016 δηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη
πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο/νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα
εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
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α. Η ιέμε «Πξνζθνξά».
β. Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, δειαδή «ΚΔΝΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ»
γ. Ο ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο.
δ. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ).
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα (επσλπκία, δ/λζε, ΑΦΜ, ηει, θαμ, email)
Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή
ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία» θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο
θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο:
Α. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο θάθεινο πεξηέρεη:
1. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, φηη ν ζπκκεηέρσλ/νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο:
1.1. δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008
ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C
316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005,
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. κε ην λ. 3691/2008 (Α΄166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη
ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ).
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2. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, φηη ν ζπκκεηέρσλ/νηθνλνκηθφο θνξέαο:
Όηη απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
3. ρεηηθά άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.
4. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
5. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
ην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε
Δπξψ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε
άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ
ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε. ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 88 ηνπ λ.
4412/2016.
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε
απνξξίπηεηαη.
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΓΓΤΗΔΙ
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη.
Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ην
χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν
πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
ΑΡΘΡΟ 5: ΚΡΑΣΗΔΙ:
Σον ππομηθεςηή θα βαπύνοςν όλερ οι νόμιμερ κπαηήζειρ. Ενδεικηικά:
1.
2.
3.
4.

Παπακπάηηζη θόπος 4% ή 8% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 0,10%
Υαπηόζημο 3% επί ηηρ κπάηηζηρ ηος Ε.ΑΑ.ΔΗ.Τ.
ΟΓΑ 20% επί ηος σαπηοζήμος ηος Ε.ΑΑ.ΔΗ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Αγνξά θαη ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ δηαζηάζεσλ 20 Υ 40 cm ή 30 Υ 50 cm, πνηφηεηαο
Α’ (γξαληηνπιαθάθη), αληηνιηζζεηηθφ, γηα ηελ θάιπςε ζπλνιηθήο έθηαζεο 320 ηκ
θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ – θφιια, αξκφζηνθνο,
Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
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ζηαπξνπδάθηα θαη ζνβαηεπί (ηξέρνληα 320 κέηξα). Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ
αθαίξεζε ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ δαπέδνπ, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηνλ ρψξν θαη ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ πιαθηδίσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν εθηειείηαη πιεκκειψο (απνδεδεηγκέλα κε αλαθνξέο,
παξαηεξήζεηο θ.ι.π.), ην Κέληξν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζηήζεη ηνλ αλάδνρν
έθπησην κε ηηο αλάινγεο θπξψζεηο.

Πιεξνθνξίεο απφ ην γξαθείν πξνκεζεηψλ 2313 022631 (112) Αγγειίδεο Γεκήηξεο.

Η Ππόεδπορ ηος Κένηπος
Καπαζαββίδος ςλβάνα
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