ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θεσσαλονίκη: 19/04/2016
Αρ. Πρωτ.: 1847

Α.Δ.Α.Μ: 16REQ003900080
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ
Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.127)
Τηλ: 2313022631-632-634 &2313054852-853-854
Fax: 2313000703
Website : www.kkp-km.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
12η/2016
« εκπόνησης μελέτης για την οικοδομική συντήρηση του κτιρίου του
Παρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών » του ΚΚΠ-ΠΚΜ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»
(CPV:71241000-9)
To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- Π. Κ. Μ. προσκαλεί τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις
ατοµικές ή εταιρικές που στελεχώνονται από διπλωµατούχους πολιτικούς µηχανικούς ή
πτυχιούχους πολιτικούς µηχανικούς δοµικών έργων ή αρχιτέκτονες να καταθέσουν προσφορές για
τη ανάθεση υπηρεσιών «για την αναγνώριση των ζηµιών και την σύνταξη του προϋπολογισµού για
την οικοδομική συντήρηση του κτιρίου του Παρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών του Κ.Κ.Π-ΠΚΜ
προϋπολογισµού 1.000,00€ + ΦΠΑ σύµφωνα µε την υπ' αριθ 8η/24-02-2016 (θέµα Ε.Η.∆ 1ο )
απόφαση του ∆.Σ. για την διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α∆Α:67Ψ2ΟΞΧΣΠΞΡ) (Α.∆.Α.Μ. πρωτογενούς αιτήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 16REQ003900080) και θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ΚΚΠ-ΠΚ έτους 2016 και τον ΚΑΕ0412. .
ΑΡΘΡΟ 1
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. (σε κλειστό φάκελο)
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν εταιρίες ή ατοµικές επιχειρήσεις που αναφέρονται παραπάνω µε την
προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών επί ποινής αποκλεισµού :
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος .
2) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για το χρόνο παράδοσης της τεχνικής έκθεσης
και του προϋπολογισµού για την οικοδομική συντήρηση του κτιρίου του Παρ. ΑΑΑμεΑ
Σερρών που δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
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3) Βεβαίωση του φορέα που εποπτεύονται ΤΕΕ ή ΕΕΤΕΜ για εικοσαετή εµπειρία τους σε δοµικά
έργα του µηχανικού ή αν είναι εταιρεία του υπευθύνου µηχανικού .
4) Για τις εταιρείες βεβαίωση από το επιµελητήριο το τµήµα ΓΕΜΗ για την εγγραφή-καταχώρηση
της επιχείρησης και βεβαίωση για κατάθεση καταστατικού(και τροποποιήσεις) για εταιρίες νοµικής
µορφής και καταχώρησης νόµιµου εκπροσώπου αυτής.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο ανάδοχος θα καταθέσει πλήρες αναλυτικό φάκελο µελέτης - τεχνικής προσφοράς για την
συντήρηση του κτιρίου του Παρ. ΑΑΑµε Σερρών που θα περιλαµβάνει :
1) την αναγνώριση των ζηµιών του κτιρίου
2) την εκπόνηση του χρονοδιαγράµµατος επισκευής των ζηµιών του κτιρίου
3) τη σύνταξη προϋπολογισµού και των άρθρων της ιδικής συγγραφής .
* Ο συµµετέχων θα προσκοµίσει Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) περί αποδοχής
των όρων της τεχνικής προσφοράς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε µικρότερο σφραγισµένο φάκελο)
Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τη συνολική τιµή της προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ και το
ποσοστό Φ.Π.Α. ξεχωριστά όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και η επιλογή του ανάδοχου είναι η χαµηλότερη τιµή
για το σύνολο της προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ.
Ο µέγιστος χρόνος εκτέλεσης της µελέτης ορίζεται σε (30) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή
της σύµβασης.
Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει µία προσφορά αν η αρµόδια επιτροπή πρόχειρων
διαγωνισµών του Κέντρου κρίνει ότι η τεχνική περιγραφή και η έλλειψη των δικαιολογητικών
συµµετοχής δεν καλύπτου τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣΠαρακράτηση φόρου 20% επί της καθαρής αξίας
1. Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ. 0,10%
2. Χαρτόσηµο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ.
3. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου του Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ.
ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωµή θα γίνει µέσα σε χρονικό διάστηµα 60ηµερών από την κατάθεση των κάτωθι
δικαιολογητικών:
α) την μελέτη για την οικοδομική συντήρηση του κτιρίου του Παρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών του
Κ.Κ.Π-ΠΚΜ
β) Τιµολόγιο Π.Υ.
γ) Πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής του Παραρτήµατος (από το Κέντρο).
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ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο γραφείο προµηθειών του ΚΚΠ-ΠΚΜ στην οδό Παπαρρηγοπούλου
7 στη Θεσσαλονίκη µέχρι την ∆ευτέρα 25-4-2016 και ώρα 14:00µµ και η διενέργεια του
διαγωνισµού θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο την Τρίτη 26-4-2016 και
ώρα 9:30πµ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1)Για κάθε θέµα που δε ρυθµίζεται στην παρούσα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆. 60/2007,
του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π∆ 118/2007 , του Ν.2741/1999,
του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, τουΝ.2198/1994 , του Ν.4281/2014 το αρ. 157 & το
Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29,τ.Α-19/03/2015 το αρ.. 37).
2)Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr, στη ∆ι@ύγεια ,στο
ΕΣΗ∆ΗΣ και θα κοινοποιηθεί στις παρακάτω εταιρίες αποδελτίωσης www.clipnews.gr
www.innews.gr- www.promitheies.gr - www.akep.gr- www.info-news.gr- www.panoptis.gr www.ergolhpths.gr
3) Πληροφορίες σχετικά µε το κτίριο των Σερρών αρµόδιος ο κ. Λαζαρίδης Άγγελος υπάλληλος
του Παρ. ΑΑΑµεΑ Σερρών τηλ. 2321066181.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΜ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
12η/2016
« εκπόνησης μελέτης για την οικοδομική
συντήρηση του κτιρίου του
Παρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών » του ΚΚΠ-ΠΚΜ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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