ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεσ/νίκη 27.11.2014
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 3473
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 31η/2014
Θέμα : Μόνωση δώματος Β΄ οικίσκου στο Π.Α.Α.Π. με Α.Θ. (αλλαγή ασφαλτόπανου)
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 24η/19.11.2014, θέμα 30,
απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ = 6ΤΚ7ΟΞΧΣ-ΨΘΛ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν
ηλεκτρονικά προσφορές για την μόνωση του Δώματος του Β΄ οικίσκου στο Π.Α.Α.Π. με Α.Θ. ,
προϋπολογισμού 2.300,00 € + ΦΠΑ
Αναλυτικώτερα η προσφορά θα περιλαμβάνει:
1. Αποξήλωση παλαιού ασφαλτόπανου.
2. Απομάκρυνση υλικών αποξήλωσης.
3. Τοποθέτηση νέου.
Τεχνική περιγραφή:
Το ασφαλτόπανο που θα τοποθετηθεί θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης ελαστομερές SBS (-20o C) 4.5
mm με πολυεστερικό οπλισμό και επικάλυψη ψηφίδα.
Στην περιοχή των μονάδων οι οποίες δεν μπορούν να μετακινηθούν θα τοποθετηθεί περιμετρικά σε
ύψος 30 cm.
Όλα τα υλικά θα έχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας.

Συνολική επιφάνεια 275 m2.
Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών με τα κάτωθι δικαιολογητικά.
1. Τιμολόγιο.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
3. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.
4. Βεβαίωση της εργασίας (συμπληρώνεται από την Μονάδα).
Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
Kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com μέχρι την Κυριακή 7.12.2014 & 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 πρόσκλησης.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου www.kkp-km.gr (με την
υπεύθυνη δήλωση) στο www.eprocurement.gov.gr στην διαύγεια, και στις εταιρείες αποδελτίωσης.

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 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:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

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

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

(3)

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

1. Είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος .
2. Αποδέχοµαι τους όρους της υπ΄ αρ. 31/2014 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την
Μόνωση του δώµατος (αλλαγή ασφαλτόπανου) στον Β΄ οικίσκο στο Π.Α.Α.Π. µε Α.Θ.

(4)
Ηµεροµηνία:

……….20……
Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

(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.

