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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεσ/νίκη 18.12.2014
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 3891
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θες/νίκη
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο.
Πληροφορίες: Πολυζωίδης Σταύρος
Τηλ. 2313-022634.
Fax. 2313-000703.
e-mail: stavros2polizoidis@yahoo.gr.
Site : www.kkp-km.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 37η/2014
Θέμα : Προμήθεια πλυντηρίων στεγνωτηρίων στο Π.Α.Α.Π. με Α.Θ. (cpv
39713210-8).
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την
25η/10.12.2014, θέμα 25ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ = 7ΡΣΩΟΞΧΣ-ΖΙ6) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ηλεκτρονικά προσφορές για την προμήθεια δύο
(2) πλυντηρίων και δύο (2) στεγνωτηρίων στο Π.Α.Α.Π. με Α.Θ. συνολικού
προϋπολογισμού 2.854,54 + ΦΠΑ ή 3.500,01 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ο οποίος και αναλύεται ως
εξής:
Πλυντήρια : 2 Χ 731,77 + ΦΠΑ = 1.463,54 + ΦΠΑ = 1.800,15
Στεγνωτήρια: 2 Χ 691,00 + ΦΠΑ = 1.382,00 + ΦΠΑ = 1.699,86
------------------------------------------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ :
2.845,54 + ΦΠΑ = 3.500,01
Α) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
Ενεργειακή κλάση : Α+++
Χωρητικότητα : 12 Kg
Στροφές : 1.200
Προγράμματα : 12
Αυτόματο ζύγισμα ρούχων: ΝΑΙ
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Ασφάλεια κλειδώματος : ΝΑΙ
Χρώμα : ΛΕΥΚΟ
Σύστημα πολλαπλής προστασίας νερού : ΝΑΙ
Πρόγραμμα γρήγορης πλύσης : ΝΑΙ
Ανεξαρτήτου διαστάσεων και βάρους.

Β) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ
Ενεργειακή κλάση : Α+++
Χωρητικότητα : 9 Kg
Σύστημα συμπύκνωσης υδρατμού.
Πρόγραμμα easy iron
Ανεξαρτήτου διαστάσεων και βάρους.

Γ) ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα προσκομίσει prospectus των
προσφερομένων ειδών καθώς και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2)
ετών η οποία θα υλοποιηθεί από τον Προμηθευτή και όχι από την Εταιρεία.
Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνει σε χρονικό διάστημα πενήντα ημερών (50) μετά την
παραλαβή των ειδών και την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Φορολογική ενημερότητα
Το τιμολόγιο βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Κέντρο.

Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
Kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com μέχρι την Κυριακή 2.1.2015 & ώρα 23.59
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν Υ.Δ. στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι:
-

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος

-

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσας πρόσκλησης

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkpkm.gr (με την υπεύθυνη δήλωση) & στο www.eprocurement.gov.gr.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαββίδου Συλβάνα
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.

1. Είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος .
2. Αποδέχοµαι τους όρους της υπ΄ αρ. 37/2014 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την
προµήθεια πλυντηρίων (2) και στεγνωτηρίων (2) στο ΠΑΑΠµεΑΘ.

(4)
Ηµεροµηνία:

……….20……
Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

