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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ
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Α∆ΑΜ: 16REQ004229986
Α∆Α:
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης
Τηλ. 2313-022634-631-632(εσ127)
Fax. 2313-000703.
Site : www.kepep.gr

19η/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
«Για την προμήθεια (3) πλυντηρίων ρούχων & (3) στεγνωτηρίων ρούχων
για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων των τμημάτων Γηροκομείο-ΟικογένειαΚυψέλη ,του Παρ. Αγ. Παντελεήμων» του ΚΚΠ-ΠΚΜ ,
προϋπολογισμού 4.200,00 € χωρίς ΦΠΑ.
(CPV:3971320-5)

To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- Π. Κ. Μ. προσκαλεί τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ατοµικές ή
εταιρικές , να καταθέσουν προσφορές για την προµήθεια (3) πλυντηρίων ρούχων & (3) στεγνωτηρίων ρούχων
για της ανάγκες των περιθαλπόµενων του Παραρτήµατος Χ.Π. Αγ. Παντελεήµων του Κ.Κ.Π-ΠΚΜ
προϋπολογισµού 4.200,00€ + ΦΠΑ σύµφωνα µε την υπ' αριθ 14η/14-04-2016 (θέµα20ο) απόφαση του ∆.Σ.
για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού (Α∆Α:760ΣΟΞΧΣ047) (Α.∆.Α.Μ. πρωτογενούς αιτήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 16REQ004160107 & 16REQ004160125) .
Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I είναι αναπόσπαστο τµήµα αυτής της
διακήρυξης.(Α∆ΑΜ: 16REQ004229986.2016.04.18)
Η κατάθεση των προσφορών µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα κατατεθούν στο mail
kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com .

ΑΡΘΡΟ 1
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν εταιρίες ή ατοµικές επιχειρήσεις του είδους µε την αποστολή των παρακάτω
δικαιολογητικών σε αρχεία PDF στο mail kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com
επί ποινής αποκλεισµού :
[1]

Α1) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε αρχείο pdf).
1) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) α) για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος 19ης/2016 β) ο ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών της 19ης/2016 που δεν θα υπερβαίνει τις 30
εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και γ) ότι είναι φορολογικά & ασφαλιστικά
ενήµεροι. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).
2) Βεβαίωση (πρόσφατη) από το επιµελητήριο το τµήµα ΓΕΜΗ για την εγγραφή-καταχώρηση της
επιχείρησης.
Α2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε αρχείο pdf).
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και σύµφωνα
µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Για την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει ο συµµετέχων να υπογράψει και να αποστείλει σε
αρχείο pdf.:
1)Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του
Παραρτήµατος I της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 19ης/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5).
2) Στην προσφορά του κάθε υποψήφιος ανάδοχος, θα αναφέρει τον συγκεκριμένο τύπο-μοντέλο του
κατασκευαστικού οίκου που προτείνει και θα παραθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά (τεχνικά φυλλάδια
του συγκεκριμένου προτεινόμενου μοντέλου- Πιστοποίηση CE του εξοπλισμού) στα οποία θα
πρέπει να αναγράφονται όλες οι ζητούμενες από τους πίνακες απαιτήσεων και συμμόρφωσης
τεχνικές απαιτήσεις.
3) Ο υποψήφιος θα συμπληρώσει τους δύο πίνακες απαιτήσεων και συμμόρφωσης (πλυντηρίων και
στεγνωτηρίων) και θα τους καταθέσει στη προσφορά του.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)
4)Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά
περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των
προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι
σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον
εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και
σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς
απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε αρχείο pdf).
Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τη συνολική τιµή της προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ και το ποσοστό
Φ.Π.Α. ξεχωριστά (όπως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
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ΑΡΘΡΟ 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και η επιλογή του ανάδοχου είναι η χαµηλότερη τιµή για το
σύνολο της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.
Το κόστος µεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης της προµήθειας 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 ποιότητα των υλικών , η τεχνική περιγραφή και η έλλειψη των δικαιολογητικών
συµµετοχής δεν καλύπτου τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.
Η επιτροπή του διαγωνισµού στην αρχή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα τεχνικά
δικαιολογητικά . Στη συνέχεια η επιτροπή θα ανοίξει τα αρχεία pdf µε τις οικονοµικές προσφορές τις οποίες
και θα αξιολογήσει θα υπογράψει το σχετικό πρακτικό και θα το στείλει προς το ∆.Σ. για την τελική έγκρισηανάθεση.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΕΓΓΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος της προµήθειας µε την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης από Τράπεζα ,ποσού ίσο µε το 1% του συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ, για διάστηµα
µέχρι την επιστροφή της .
Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή θα περιλαμβάνουν τα εξής:
•

Μεταφορά και τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού στα τμήματα του ιδρύματος,
τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων.

•

Επίδειξη λειτουργίας στους αρμόδιους υπαλλήλους των τμημάτων

•

Παροχή εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης στα Ελληνικά.

•

Πιστοποίηση CE του εξοπλισμού

•

Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας 2 ετών

•

Τεχνική υποστήριξη εντός 2 ημερών σε θέμα βλάβης με απόδειξη ύπαρξης εκπαιδευμένου
συνεργείου/ συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη με εμπειρία για το συγκεκριμένο είδος από τον
κατασκευαστικό οίκο.( Υ.Δ με την υπογραφή της σύμβασης)

•

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει πρωινές ώρες μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση
του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας
2. Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ. 0,10%
3. Χαρτόσηµο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ.
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου του Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ.
Η πληρωµή θα γίνει µέσα σε χρονικό διάστηµα 60ηµερών από την κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
γ) Τιµολόγιο πώλησης-∆.Α.
δ) Πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής του Παραρτήµατος.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι προσφορές θα αποσταλούν σε µορφή αρχείου PDF στο mail kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com
του γραφείου προµηθειών του ΚΚΠ-ΠΚΜ µέχρι την Μ ∆ευτέρα 25-04-2016 και ώρα 12:00µµ και
η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο την Μ. Τρίτη
26-04-2016 και ώρα 9:00πµ.
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.grwww.promitheies.gr - www.akep.gr- www.info-news.gr- www.panoptis.gr - www.ergolhpths.gr
3) Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική προσφορά αρµόδιος υπάλληλος Μηχ. Μηχανικός Τζάνης Νικόλαος
υπάλληλος ΘΧΠ Αγ. Παντελεήµων τηλ. 2313320029.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
για την προμήθεια πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων
στο Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.696/08-04-16
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4200€ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23%)
Η προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες των τμημάτων του Π.Χ.Π. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
θα περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

•

Τρία (3) ηλεκτρικά πλυντήρια ρούχων οικιακής χρήσης με τα εξής χαρακτηριστικά για
κάθε ένα τεμάχιο
Χωρητικότητα 10kg
Εμπρόσθιας φόρτωσης
Ενεργειακή κλάση Α+++
Μέγιστες στροφές ≥1400
Κινητήρας Inverter
Επίπεδο θορύβου μικρότερο ή ίσο των 50db (κατά τη πλύση)
Πλήρης ηλεκτρονική λειτουργία
Επιλογή προγραμμάτων, θερμοκρασιών και ειδικών προγραμμάτων
Παιδικό Κλείδωμα
Οθόνη LCD Ελληνικό Πάνελ

•

Τρία (3) ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων οικιακής χρήσης με τα εξής χαρακτηριστικά
για κάθε ένα τεμάχιο
Χωρητικότητα 9kg
Εμπρόσθιας φόρτωσης
Ενεργειακή κλάση Α++
Κινητήρας Inverter
Αντλία Θερμότητας
Επίπεδο θορύβου μικρότερο ή ίσο των 65db
Πλήρης ηλεκτρονική λειτουργία
Παιδικό Κλείδωμα
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Οθόνη LCD Ελληνικό Πάνελ
Κατά την προσφορά θα πρέπει να τηρηθούν από τους υποψήφιους προμηθευτές τα ακόλουθα (επί
ποινή αποκλεισμού):

•

Στην προσφορά του κάθε υποψήφιος ανάδοχος, θα αναφέρει τον συγκεκριμένο τύπομοντέλο του κατασκευαστικού οίκου που προτείνει και θα παραθέτει τεχνικά
χαρακτηριστικά (τεχνικά φυλλάδια του συγκεκριμένου προτεινόμενου μοντέλου) στα οποία
θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι ζητούμενες από τους πίνακες απαιτήσεων και
συμμόρφωσης τεχνικές απαιτήσεις.

•

Ο υποψήφιος θα συμπληρώσει τους δύο πίνακες απαιτήσεων και συμμόρφωσης (πλυντηρίων
και στεγνωτηρίων) και θα τους καταθέσει στη προσφορά του.

•

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά
περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

•

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των
προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της
Διακήρυξης. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους,
η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της
διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των
κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την
κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη
συνέχεια της αξιολόγησης.

Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή θα περιλαμβάνουν τα εξής:

•

Μεταφορά και τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού στα τμήματα του ιδρύματος,
τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων.

•

Σεμινάριο λειτουργίας στους αρμόδιους υπαλλήλους των τμημάτων

•

Παροχή εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης στα Ελληνικά.

•

Πιστοποίηση CE του εξοπλισμού

•

Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας 2 ετών
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•

Τεχνική υποστήριξη εντός 2 ημερών σε θέμα βλάβης με απόδειξη ύπαρξης εκπαιδευμένου
συνεργείου/ συνεργάτη στη Θεσσαλονίκη με εμπειρία για το συγκεκριμένο είδος από τον
κατασκευαστικό οίκο.

•

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει πρωινές ώρες μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση

Α/Α
1
2

Είδος Προμήθειας
Προμήθεια Πλυντηρίων
Προμήθεια Στεγνωτηρίων

Μον.

Ποσότητα

του Ιδρύματος.

Τεμ.
Τεμ.

3
3

Τιμή
Μονάδας
700
700

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ

Ο Συντάξας
Νικόλαος Τζάνης
Διπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.
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Aξία
2100
2100
4200
966
5166€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Ηλεκτρικά
πλυντήρια ρούχων

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΜΧ

3

ΝΑΙ

οικιακής χρήσης
Χωρητικότητα 10kg
ΝΑΙ
Εμπρόσθιας
ΝΑΙ

φόρτωσης
Ενεργειακή κλάση

ΝΑΙ

Α+++
Μέγιστες στροφές

ΝΑΙ

≥1400
Κινητήρας Inverter

ΝΑΙ
Επίπεδο θορύβου
ΝΑΙ

≤50db (πλύση)
Πλήρης
ηλεκτρονική

ΝΑΙ

λειτουργία
Επιλογή
προγραμμάτων,
ΝΑΙ

θερμοκρασιών και
ειδικών
προγραμμάτων
Παιδικό Κλείδωμα

ΝΑΙ
Οθόνη LCD
ΝΑΙ

Ελληνικό Πάνελ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(ΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Ηλεκτρικά
στεγνωτήρια

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΜΧ

3

ΝΑΙ

ρούχων οικιακής
χρήσης
Χωρητικότητα 9kg
ΝΑΙ
Εμπρόσθιας
ΝΑΙ

φόρτωσης
Ενεργειακή κλάση

ΝΑΙ

Α++
Αντλία Θερμότητας

ΝΑΙ
Κινητήρας Inverter
ΝΑΙ
Επίπεδο θορύβου
ΝΑΙ

≤65db
Πλήρης

ΝΑΙ

ηλεκτρονική
λειτουργία

Επιλογή
προγραμμάτων,
ΝΑΙ

θερμοκρασιών
και ειδικών
προγραμμάτων
Παιδικό

ΝΑΙ

Κλείδωμα
Οθόνη LCD

ΝΑΙ

Ελληνικό Πάνελ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(ΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ €
ΦΠΑ 23%
ΣΥΜ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ

«Για την προμήθεια (3)
πλυντηρίων ρούχων του
Παραρτήµατος Χ.Π. Αγ. Παντελεήµων
του ΚΚΠ-ΠΚΜ»
«Για την προμήθεια (3)
στεγνωτηρίων ρούχων του
Παραρτήµατος Χ.Π. Αγ. Παντελεήµων
του ΚΚΠ-ΠΚΜ»

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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)

ΠΡΟΣ(1):

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22

α) αποδέχοµαι τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 4ης/2016 β) ο χρόνος παράδοσης των ειδών της
4ης/2016 δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και γ) ότι
είµαι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήµερος.

Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
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)

ΠΡΟΣ(1):

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22

Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
19ης/2016

της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
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