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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1η/2016
Θέμα: «Προμήθεια αποσμητικών χώρου για δύο έτη, ύψους 9.172,8 € μη
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ»
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-1-2013) «Κατάργηση και
Συγχώνευση ν.π. του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα»,
2) Την υπ’ αριθμ. οικ. Δ30/34828/1060/25-10-2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 548/7-11-2013) Απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί διορισμού Προέδρου και
Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. της Π.Κ.Μ.,
3) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
4) Το 4451/31-12-2015 έγγραφο του ΚΑΑΜΕΑ Σερρών
5) Το 4/4-1-2016 έγγραφο του Οίκου ευγηρίας Κιλκίς
6) Το 121/ 20-1-2016 έγγραφο του Π.Χ.Π. «Ο Άγιος Παντελεήμων»

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την
43η/17‐12‐2015, Θέμα ΕΗΔ 1ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7020ΟΞΧΣ‐715) προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια αποσμητικών
χώρου για δύο έτη (24 εφαρμογές – μία ανά μήνα), ύψους 9.172,8 € μη
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ
Τα αποσμητικά χώρου θα τοποθετηθούν για μεν το παράρτημα του Αγίου Παντελεήμονα:
 Στο Νέο κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά
και περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις 11.180 τ.μ.
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 Στο Παλαιό κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 50
Σταυρούπολη και περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις 1.450τ.μ.

για δε το παράρτημα ΑΑΑμεΑ Σερρών:
 Δημητρίου Μαρούλη 43, Σέρρες
 Αγίου Νεκταρίου, Σιδηρόκαστρο
για δε το παράρτημα Κιλκίς:
 Περιφερειακή οδός Αγίου Γεωργίου, Κιλκίς
Αναλυτικότερα, για το παράρτημα του Αγίου Παντελεήμονα θα χρειαστεί η τοποθέτηση 55
συσκευών, για το παράρτημα Κιλκίς θα χρειαστεί η τοποθέτηση 7 συσκευών, ενώ για τα
παραρτήματα Σερρών και Σιδηροκάστρου θα χρειαστεί η τοποθέτηση 6 και 10 συσκευών
αντίστοιχα για κάθε παράρτημα. Δηλαδή συνολικά θα τοποθετηθούν 78 συσκευές.
Προϋπολογισμός: 78 συσκευές Χ 4.9 € τιμή συσκευής προ ΦΠΑ Χ 24 εφαρμογές = 9.172,8 €
Η προσφορά των υποψήφιων αναδόχων πρέπει να γίνει για το σύνολο των παραρτημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
<<A.











Υγρό αποσμητικό χώρου με σύστημα ψεκασμού .
Να είναι από αιθέρια έλαια
Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.
Να εξουδετερώνουν κάθε δυσάρεστη οσμή χάρη στο ενεργό οξυγόνο που περιέχουν.
Να έχει ευχάριστο άρωμα.
Να είναι οικολογικό και να μη βλάπτει το όζον
Να έχει διάρκεια 30 ημερών
Να είναι χωρητικότητας 250 ml
Να παράγεται με πιστοποιημένες διαδικασίες ποιότητας ISO 9001 ή σχετικό
πιστοποιητικό
Οι συσκευές που θα χρειασθούν θα χορηγούνται δωρεάν ως παρακαταθήκη μέχρι
την λήξη της σύμβασης.

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει τις συσκευές ως παρακαταθήκη μέχρι τη λήξη της
σύμβασης.
Η ανάδοχος εταιρεία:
Θα διαθέτει εκπρόσωπο που θα ρυθμίζει τις συσκευές και θα παρακολουθεί τη λειτουργία τους,
ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική απόσμωση των χώρων χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις
στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.
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Υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλίση του Κέντρου για την επίλυση του όποιου
έκτακτου προβλήματος προκύπτει.
Υποχρεούται να παραδώσει κατόψεις των δικτύων παρακολούθησης με επισήμανση των θέσεων
τοποθέτησης συσκευών.
Σε κάθε αντικατάσταση φιαλών οι άδειες φιάλες θα παραδίδονται και θα ελέγχονται από την
επιτροπή.
Ο εργολάβος θα καταθέσει γραπτές προτάσεις σχετικά με την διαπίστωση προβλημάτων που
δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του.>>

Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι για δύο έτη. Στο διάστημα αυτό τα ανταλλακτικά αποσμητικά θα
αντικαθίστανται ανάλογα με τις ανάγκες των παραρτημάτων ανά μήνα, οπότε συνολικά θα
γίνουν 24 εφαρμογές.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η τιμή θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά σε ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Στην τιμή περιλαμβάνονται:






Οι συσκευές υποδοχής των ανταλλακτικών.
Οι μπαταρίες για την λειτουργία των συσκευών
Όλες οι προμήθειες των ανταλλακτικών αποσμητικών .
Όλες οι εργασίες τοποθέτησης και παρακολούθησης.
Κάθε άλλη εργασία που θα ορισθεί αναγκαία σύμφωνα με τις τέχνες και τις επιστήμες για
την καλή και ασφαλή εκτέλεση του έργου.
 Η συλλογή των άδειων ανταλλακτικών και η παράδοση στην επιτροπή παρακολούθησης.
 Έξοδα μεταφοράς υλικών.
 Οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, το αποτέλεσμα
ανακοινώνεται στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
χρονικό διάστημα δέκα ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.

Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι προσφορές θα
κατατίθενται σε φάκελο στη διεύθυνση του Κέντρου, Παπαρρηγοπούλου 7, μέχρι την
Παρασκευή 5‐2‐2016 & ώρα 14:00. Η διενέργεια θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8/2/2016
Στο φάκελο θα υπάρχουν δύο καλά κλεισμένοι υποφάκελοι: α. Δικαιολογητικά συμμετοχής
και β. Οικονομική προσφορά
Δικαιολογητικά συμμετοχής:

‐
‐

Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
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‐
‐
‐
‐

Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο
Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο ISO
Υ.Δ. ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος
Φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
υποχρεώσεις του ανάδοχου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Ενδεικτικές κρατήσεις
1.
2.
3.
4.

Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας
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 του τιμολογίου
και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkp‐km.gr, στο
www.eprocurement.gov.gr, και στη διαύγεια.

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συλβάνα Καρασαββίδου

