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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (επαναληπτική) 40η/2016
Θϋμα: «Εργαςύεσ χρωματιςμών των χώρων του Π.Χ.Π. Ο Άγιοσ Παντελεόμων,
ύψουσ 2.500 € ςυν ΦΠΑ»
Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, έρνληαο ππφςε:
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-1-2013) «Καηάξγεζε θαη
πγρψλεπζε λ.π. ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα»,
2) Σελ ππ’ αξηζκ. νηθ. Δ30/34828/1060/25-10-2013 (ΦΕΚ ΤΟΔΔ 548/7-11-2013) Απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Εξγαζίαο, Κνηλ. Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, πεξί δηνξηζκνχ Πξνέδξνπ θαη
Δ.. ηνπ Κ.Κ.Π. ηεο Π.Κ.Μ.,
3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4-4-2005) «Εζληθφ χζηεκα
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,
4) Σελ απφθαζε 24/6-7-2016, Θέκα 12, ηνπ Δ.. (ΑΔΑ: 62ΛΣΟΞΥ-ΗΓΜ)
5) Σελ απφθαζε 26/20-7-2016, Θέκα 8, ηνπ Δ.. (ΑΔΑ: ΩΥ85ΟΞΥ-ΗΡΝ)

Σο Κϋντρο Κοινωνικόσ Πρόνοιασ Περιφϋρειασ Κεντρικόσ Μακεδονύασ ςύμφωνα με την
απόφαςη 26/20-7-2016, Θζμα 8, του Δ.. (ΑΔΑ: ΩΧ85ΟΞΧ-ΗΡΝ) προςκαλεύ τουσ
ενδιαφερόμενουσ να καταθϋςουν προςφορϋσ για εργαςύεσ χρωματιςμών των χώρων
του Π.Χ.Π. Ο Άγιοσ Παντελεόμων, ύψουσ 2.500 € ςυν ΦΠΑ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σα ρξψκαηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:
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Να είλαη νηθνινγηθά, κε πηζηνπνίεζε νηθνινγηθνχ ζήκαηνο απφ ηελ Επξσπατθή
Έλσζε, ππναιιεξγηθά θαη αληηκηθξνβηαθά

Οη απνρξψζεηο ησλ ρξσκαηηζκψλ ζα επηιεγνχλ απφ ηε Δηεχζπλζε ηνπ ηδξχκαηνο.
Οη εξγαζίεο αλαιπηηθφηεξα ζα έρνπλ σο εμήο
Για ηον ελαιοσπωμαηιζμό ηος ΤΑΦ απαιηούνηαι:
120 η.μ. ηα οποία θα γίνοςν με πλαζηικό σπώμα.
120 η.μ. για εξωηεπικούρ ζοβάδερ
120 η.μ. με ςδπόσπωμα
50 η.μ. για εζωηεπικούρ ζοβάδερ

Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ: 2.500 € + ΦΠΑ
Η τιμή θα δοθεί ςε ευρϊ. Ο ανάδοχοσ με την υπογραφή τησ ςφμβαςησ θα καταθζςει και
εγγυητική επιςτολή καλήσ εκτζλεςησ του ζργου, φψουσ 5% επί τησ ςυμβατικήσ αξίασ προ Φ.Π.Α.

Οη πξνκεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη ελδεηθηηθέο. Ρεηψο αλαθέξεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ
θάπνηεο πξνκεηξήζεηο εξγαζηψλ ππνιείπνληαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειέζεη ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε.
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζα πξέπεη πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα επηζθεθηνχλ
ηνπο ρψξνπο ηνπ ηδξχκαηνο.
Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, πεξηιακβάλνληαη
θαη φιεο νη επηκέξνπο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά (πρ. ηθξηψκαηα, πξνπαξαζθεπαζηηθά πιηθά
ρξσκάησλ, θηι) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, έζησ θαη
αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ ιεπηνκεξψο θαη δελ θαηνλνκάδνληαη ξεηά.
Μετά την ζκδοςη τησ ςχετικήσ απόφαςησ κατακφρωςησ του διαγωνιςμοφ, το αποτζλεςμα
ανακοινϊνεται ςτον ανακηρυχθζντα ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να προςζλθει μζςα ςε
χρονικό διάςτημα δζκα ημερϊν για την υπογραφή τησ ςφμβαςησ.
Σο κριτήριο επιλογήσ του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή προςφοράσ. Οι προςφορζσ θα
κατατίθενται ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο μϋχρι την Πϋμπτη 4-8-2016 & ώρα 14:00
Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ:

-

Φορολογική ενημερότητα
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-

Αςφαλιςτική ενημερότητα
Τ.Δ. ότι αποδζχεται ρητά και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τησ πρόςκληςησ
ενδιαφζροντοσ
χετική άδεια άςκηςησ επαγγζλματοσ

Ενδεικτικζσ κρατήςεισ
1.
2.
3.
4.

Παρακράτηςη φόρου 8% επί τησ καθαρήσ αξίασ
Ε.ΑΑ.ΔΗ.Τ. 0,10%
Χαρτόςημο 3% επί τησ κράτηςησ του Ε.ΑΑ.ΔΗ.Τ.
ΟΓΑ 20% επί του χαρτοςήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.Τ.

Η πληρωμή θα γίνει μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτημα ημζρεσ από την κατάθεςη του τιμολογίου
και τησ βεβαίωςησ καλήσ εκτζλεςησ.
Η πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ θα αναρτηθεύ ςτον ιςτότοπο του Κϋντρου www.kkp-km.gr, ςτο
www.eprocurement.gov.gr, και ςτη διαύγεια.
H Πρόεδροσ του Δ..

υλβϊνα Καραςαββύδου

