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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6η/2016
Θέμα: «Εργασίες χρωματισμών των χώρων του Π.Χ.Π. Ο Άγιος Παντελεήμων,
ύψους 5.379 € 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: 7ΝΘΣΟΞΧΣ-3ΔΓ)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την
4η/27‐1‐2016, Θέμα ΕΗΔ 1, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΝΘΣΟΞΧΣ‐3ΔΓ) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για εργασίες χρωματισμών των χώρων
του Π.Χ.Π. Ο Άγιος Παντελεήμων, ύψους 5.379 € συν ΦΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα χρώματα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:


Να είναι οικολογικά, με πιστοποίηση οικολογικού σήματος από την Ευρωπαϊκή
Ένωση,
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υποαλλεργικά και αντιμικροβιακά

Οι αποχρώσεις των χρωματισμών θα επιλεγούν από τη Διεύθυνση του ιδρύματος.
Οι εργασίες αναλυτικότερα θα έχουν ως εξής


Διάστρωση δαπέδου με κυματοειδές χαρτί προστασίας (οντουλέ).



Επικάλυψη όλων των επίπλων, μηχανημάτων, συσκευών με διάφανο νάιλον για
προστασία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών



Πλήρης καθαρισμός όλων των επιφανειών που θα χρωματιστούν από αφίσες,



Τρίψιμο με χρήση υαλόχαρτου όλων των επιφανειών που θα χρωματιστούν (τοίχοι
και οροφές) και απόξεση σαθρών στοιχείων.



Σκούπισμα όλων των επιφανειών που θα χρωματιστούν.



Αστάρωμα όλων των επιφανειών που θα χρωματιστούν με αστάρι ανάλογο με το
χρώμα, σε τουλάχιστον μία (1) στρώση με την ελάχιστη δυνατή αραίωση για
αποτελεσματικότερη δράση.



Επισκευές (μερεμέτια) των επιφανειών (τοιχοποιίες, γυψοσανίδες κτλ), που θα
χρωματιστούν, όπου χρειάζεται.



Εφαρμογή στόκου σπατουλαρίσματος (στα μερεμέτια) σε τουλάχιστον μία (1)
στρώση και λείανση με χρήση μηχανικού μέσου των σημείων που έχουν
επισκευαστεί.



Χρωματισμός σε τουλάχιστον δύο (2) στρώσεις όλων των επιφανειών.

Οι χρωματισμοί θα γίνουν στους εξής χώρους:
1) εσωτερικός χώρος μαγειρείων 389 τ.μ.
2) Ισόγειο Κτηρίου Β1 (Διάδρομοι 15): Επιφάνεια.: 612 τ.μ.
3) Διάδρομοι (16) 1ου ορόφου κτηρίου Β1: Επιφάνεια.: 612 τ.μ.
4) Εξωτερικός χώρος Β2/ πρόσοψη κεντρικού κτιρίου Επιφάνεια 180 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια: 1.793 τ.μ.

Προϋπολογισμός έργου: 1.793 Χ 3 € = 5.379 + ΦΠΑ
Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει και
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
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Οι προμετρήσεις που υπάρχουν είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που
κάποιες προμετρήσεις εργασιών υπολείπονται της πραγματικότητας ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει πριν την κατάθεση της προσφοράς τους να επισκεφτούν
τους χώρους του ιδρύματος.
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται
και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά (πχ. ικριώματα, προπαρασκευαστικά υλικά
χρωμάτων, κτλ) που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και
αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά.
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 καλά σφραγισμένο φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 15‐2‐2016 & ώρα 14:00. 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 και ότι είναι επαγγελματίας ελαιοχρωματιστής

Ενδεικτικές κρατήσεις
1.
2.
3.
4.

Παρακράτηση φόρου 8% 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

