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 11.9.2015

Αρ. πρωτ. 2786

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 44η / 2015
Θέμα : Προμήθεια επιτοίχου λέβητα φυσικού αερίου
αερίου στο διαμέρισμα Σαρανταπόρου 27
2
(cpv 42160000-8) – (ΚΑΕ 1429).
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας μετά την υπ΄ αρ. πρωτ.
994/26.8.2015
5 αίτηση του αρμοδίου τμήματος, την υπ΄αρ. 29/2.9.2015, θέμα 7, απόφαση
του Δ.Σ. και τις υπ΄ αρ. πρωτ. 2763 /31.8.2015 τεχνικές προδιαγραφές προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ηλεκτρονικά προσφορές για την προμήθεια ενός
επιτοίχου λέβητα στο
ο διαμέρισμα ιδιοκτησίας του Κέντρου, στην οδό Σαρανταπόρου 27,
2
προϋπολογισμού 772,00 € + ΦΠΑ
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στο διαμέρισμα της Σαρανταπόρου 27 μετά από βλάβη του επίτοιχου λέβητα φυσικού
αερίου είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του καθώς και οι ακόλουθες εργασίες :
•

Αποξήλωση υφιστάμενης μονάδας(λέβητα) φυσικού αερίου

•

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μονάδος (λέβητα φυσικού αερίου) επιτοίχιας ισχύος
24ΚW απόδοσης κατ’ ελάχιστον 90%.

•

Υδραυλικές Εργασίες σύνδεσης της νέας μονάδας

•

Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης της νέας μονάδας
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•

Φίλτρα Γραμμής 1/2" και 3/4" Προστασίας Μηχανήματος από Σκουριές και Λάσπη

Ο Προμηθευτής θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα των υλικών (πιστοποιητικά CE) καθώς και
την ακεραιότητα των εργασιών. O Ανάδοχος θα θέσει σε λειτουργία το λέβητα μετά τις
απαραίτητες δοκιμές. Η νέα μονάδα θα έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη.
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται και
όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση
των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν
κατονομάζονται ρητά.

Α/Α
1
2
3
4
5

Είδος Εργασίας

Μον.

Αποξήλωση παλιάς μονάδας (λέβητα) φυσικού αερίου
Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου λέβητα φυσ.αερίου 24ΚW
Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης
Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρων γραμμής 1/2" και 3/4" για την
προστασία του νέου λέβητα

Κ.Α.
Τεμ.
Κ.Α.
Κ.Α.
Τεμ.

Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τιμή
Μονάδας

1

680

2

19
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
23%
ΣΥΝΟΛΟ

Ο Συντάξας
Νικόλαος Τζάνης
Διπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ.
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Aξία
20
680
20
14
38
772
178
950€

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει σε χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών μετά την
παραλαβή του λέβητα , την επίδειξη λειτουργίας , και την προσκόμιση των παρακάτω
δικαιολογητικών.
-

Ασφαλιστική ενημερότητα.
Φορολογική ενημερότητα.

Η προσφορά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com μέχρι την Δευτέρα 21.9.2015 & ώρα 23.00
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
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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 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:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.

1. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος .
2. Αποδέχομαι τους όρους της υπ΄ αρ. 44/2015 πρόσκλησης ενδιαφέροντος .
3. Εάν η κατακύρωση γίνει στην εταιρεία μου θα προσκομίσω 2ετή εγγύηση καλής
λειτουργίας.

(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.
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Είδος Εργασίας

Μον.

1

Αποξήλωση παλιάς μονάδας (λέβητα) φυσικού αερίου

Κ.Α.

2

Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου λέβητα φυσ.αερίου 24ΚW

Τεμ.

3

Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης

Κ.Α.

4

Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης

Κ.Α.

5

Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρων γραμμής 1/2" και 3/4" για την προστασία του νέου λέβητα

Τεμ.

Ποσότητα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Τιμή
Μονάδας

1

2
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ

5

Aξία

