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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Νο9η/2015)
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΟ(2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»
To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π. Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ έχοντας υπόψη την υπ΄αρ.
5ης/4-2-2015(θέµα 6ο) (Α∆Α:797ΗΟΞΧΣ-ΝΗΥ) απόφασή του , προσκαλεί τους
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές για την προµήθεια και την
εγκατάσταση δύο(2) κλιµατιστικών µονάδων στα γραφεία του Κέντρου στην οδό
Παπαρηγοπούλου 7 στον 5ο όροφο, για τις ανάγκες θέρµανσης/κλιµατισµού των νέων
υπηρεσιών του (CPV:42512200-0) η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ7112 του Κέντρου .
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο site του Κέντρου www.kkp-km.gr ,στη δι@ύγεια και στο
ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ:15REQ002561939 έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος.
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ χωρίς
Φ.Π.Α.
Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και υπηρεσιών:
Α) Μια (1) κλιµατιστική µονάδα 12000BTU ,Inverter µε εσωτερική και εξωτερική µονάδα ,µε τάση
230V,ενεργειακής κλάσης Α+ και άνω ,µε πιστοποίηση CE ,προϋπολογισµού 700,00€ + ΦΠΑ.
Β) Μία (1) κλιµατιστική µονάδα 20000BTU, Inverter µε εσωτερική και εξωτερική µονάδα ,µε τάση
230V,ενεργειακής κλάσης Α+ και άνω , µε πιστοποίηση CE, προϋπολογισµού 1.000,00€ + ΦΠΑ.
Γ) Εγκατάσταση των άνω δύο(2) κλιµατιστικών µονάδων στους χώρους του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας –ΠΚΜακεδονίας στον 5ο όροφο των νέων γραφείων επί της οδού Παπαρηγοπούλου 7 στη
Θεσσαλονίκη ,σε πλήρη λειτουργία και µε την αποκατάσταση των σοβατεπί των τοίχων.
προϋπολογισµού 300,00€ +ΦΠΑ.
Οικονοµική προσφορά :
Το κριτήριο επιλογής του ανάδοχου είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της
προµήθειας ,εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές µε βάση
τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές
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Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τη συνολική τιµή της προσφοράς και το ποσοστό
Φ.Π.Α. Το κόστος µεταφοράς και τοποθέτησης επιβαρύνει τον ανάδοχο.
Κάθε προσφορά οφείλει να συνοδεύεται από:
1) αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων χαρακτηριστικών των κλιµατιστικών
µονάδων (prospectus)
2)Υ.∆. υπογεγραµµένη για την αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και
3) Υ.∆. µε την οποία θα δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός(1) έτους από τον ανάδοχο.
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της προµήθειας ορίζεται σε (30) ηµέρες από την υπογραφή
της σύµβασης.
Πληρωµή –Κρατήσεις
Η πληρωµή θα γίνει µέσα σε χρονικό διάστηµα 60ηµερών από την κατάθεση των κάτωθι
δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
β) Τιµολόγιο Πώλησης
γ) Πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή του Κέντρου.
Στο καθαρό ποσό της αξίας του Τιµολογίου θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% των νόµιµων
κρατήσεων του δηµοσίου.
Ηµεροµηνία κατάθεσης Προσφοράς.
Οι προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προµηθειών του
Κέντρου στη διεύθυνση Παπαρηγοπούλου 7 µέχρι την 12–02-2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
14:00µµ σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην οικονοµική προσφορά,

Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Κ.Μ.

Καρασαββίδου Συλβάνα
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