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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5η/2016
Θέμα: «Προμήθεια πλυντηρίου πιάτων για το παράρτημα Σερρών,
ύψους 1.500 € συν 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) Την απόφαση 4/27-1-2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΝΓ2ΟΞΧΣ-ΦΗ4)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την
4η/27‐1‐2016, Θέμα 20ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΝΓ2ΟΞΧΣ‐ΦΗ4) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια επαγγελματικού
πλυντηρίου πιάτων για το παράρτημα Σερρών, ύψους 1.500 € συν ΦΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 Ωφέλιμο ύψος πόρτας τουλάχιστον 32 εκατοστά.
 Κάδος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
 Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α

 Δυνατότητα τοποθέτησης αντλίας αδειάσματος νερού κάδου
 Αντλία πλύσεως στεγανού τύπου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 Μεταφορά στο παράρτημα, τοποθέτηση και επίδειξη
 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον διετούς ισχύος

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ.

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. Η παράδοση του πλυντηρίου
πρέπει να γίνει εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι προσφορές θα
κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com με τίτλο
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ» μέχρι τη Δευτέρα 15‐2‐2016 & ώρα 23:59. Η
διενέργεια θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/2/2016

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

‐
‐
‐
‐

Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Υ.Δ. ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος
Φυλλάδιο (prospectus) με λεπτομέρειες του προϊόντος

Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά προϊόντος το οποίο κρίνει ότι
δεν καλύπτει τις ανάγκες του.
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

