ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θες/νίκη

Θες/νίκη 3.6.2015

Αρ. πρωτ. 1760

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίες: Πολυζωίδης Σταύρος
Τηλ. 2313.022634-632-631
631 εσ. 115.
Fax. 2313000703
e-mail: stavros2polizoidis@yahoo.gr
Site : www.kkp-km.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2
29η / 2015
Θέμα : Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου στο Παράρτημα Π.Α.Α.Π. με Α.Θ. περιλαμβάνεται και το π. Ι.Α.Α. στα Πεύκα - (cpv ) 77312000-0.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής
Κεντρ κής Μακεδονίας σύμφωνα με την
η
ο
18 /27.5.2015 , θέμα 13 , απόφαση
απόφ
του Δ.Σ. (ΑΔΑ : 7BAΠΟΞΧΣ-20Γ)) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ηλεκτρονικά προσφορές
προσφορές για τον καθαρισμό του
περιβάλλοντος χώρου των οικοπέδων στο Π.Α.Α.Π.με Α.Θ. & στο παράρτημα Ι.Α.Α. (Πεύκα).
Θα γίνει καθαρισμός των οικοπέδων από χόρτα – ξερά κλαδιά – πευκοβελόνες καθώς και
δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 3.000,00 € + ΦΠΑ.
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών μετά το
πέρας των εργασιών και την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών.
-

Ασφαλιστική ενημερότητα.
Φορολογική ενημερότητα.

Το τιμολόγιο βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com μέχρι την Τρίτη 16.6.2015 & ώρα 23.59.
Οι προσφορές επί ποινής αποκλεισμού θα περιλαμβάνουν :
1. Υ.Δ. στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
2. Συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου
www.kkp-km.gr (με την υπεύθυνη δήλωση, και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς ) & στο www.eprocurement.gov.gr.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαββίδου Συλβάνα

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 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Δ/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. 27/2015 πρόσκλησης ενδιαφέροντος .

(4)
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.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ
Κ.Κ.Π. – Π.Κ.Μ. Παράρτημα Α.Α.Π. με Α.Θ.

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών
στο Κ.Κ.Π. – Π.Κ.Μ. Παράρτημα Α.Α.Π. με Α.Θ. (Πυλαία & Πεύκα)
Για τις εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου της Μονάδας
απαιτούνται:
GCB (μεγάλος εκσκαφέας) για το καθάρισμα μεγάλων χώρων και
φόρτωση στο φορτηγό.
GCB (μικρός φορτωτής) για το καθάρισμα μικρών & στενών
χώρων.
ΦΟΡΤΗΓΟ για την απομάκρυνση ξερών χόρτων & κλαδιών .
Τιμή ……………….. + ΦΠΑ

