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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θες/νίκη
Πληροφορίες: Πολυζωίδης Σταύρος

Αρ. Πρωτ. 3761
ΑΔΑ =

εσ 115.
Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ.
Fax. 2313000703
e-mail: stavros2polizoidis@yahoo.gr
Site : www.kkp-km.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 52/2016.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ Σ.Υ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ.
Η Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, η
Κριτήριο Αξιολόγησης

οποία προσδιορίζεται μόνο με βάση τιμής.
Ημερομηνία: 14.10.2016

Χρόνος Διενέργειας του
Διαγωνισμού

Ημέρα: Παρασκευή
Ώρα: 9.30
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 – ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Προϋπολογισμός δαπάνης

21.227,64 € + ΦΠΑ

Κωδικός CPV

3100000-6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 52/2016.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ Σ.Υ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση
και συγχώνευση Ν.Π.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4.4.2005) «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Τον ν. 4412/16.
5. Τις υπ΄ αρ. πρωτ. 146/15.1.2016 Τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν συνταχθεί
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών».
6. Τον προϋπολογισμό του εξοπλισμού για τα Ηλεκτρικά Σκεύη που ανέρχεται στο
ποσόν των 21.227,64 € + ΦΠΑ

7. Την υπ΄ αρ. 3/20.1.2016, θέμα 7ο , απόφαση του Δ.Σ. «Έγκριση τεχνικών
8. προδιαγραφών & προϋπολογισμού εξοπλισμού στέγης υποστηριζόμενης
διαβίωσης τριών (3) διαμερισμάτων του ΚΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ. (ΑΔΑ
ΩΒΧ2ΟΞΧΣ-ΤΛΙ).
9. Την δημοσίευση και την έγκριση στο ΕΣΗΔΗΣ του πρωτογενούς αιτήματος
των τεχνικών προδιαγραφών με αρ. 16REQ0037847332016-02-08

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών στο Σ.Υ.Δ. Σερρών
προϋπολογισμού δαπάνης 21.227,64 € ,00 + ΦΠΑ ,με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη από οικονομικής άποψης, μόνο με βάση τιμής προσφοράς ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων γενικών όρων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14.10.2016 ημέρα Παρασκευή & ώρα 09:30 π.μ.
στα γραφεία του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να παρίστανται, για να λάβουν γνώση ΜΟΝΟΝ για
όσους συμμετέχουν στον δ/σμό, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υποβάλλουν
προσφορές καθώς & άλλα πρόσωπα με εξουσιοδότηση, η γνωστοποίηση των οποίων θα
πρέπει να έχει περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με συστημένη επιστολή μέχρι την
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει εντός των νομίμων προθεσμιών που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, μετά την οριστική παραλαβή του έργου με
θεωρημένο Χ.Ε. που συνοδεύεται βεβαίωση ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών από την
ορισθείσα επιτροπή του Κέντρου.
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Άρθρο 1:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο της υπόψη προμήθειας .
Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την
προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Κέντρου (Παπαρηγοπούλου 7) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού 13.10.2016 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 13.30 ( με οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτά κατατίθενται ή
αποστέλλονται). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην
Υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία & ώρα . Προσφορές που θα περιέλθουν
στην Υπηρεσία μας μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα δεν θα παραλαμβάνονται αλλά
επιστρέφονται στους συμμετέχοντες χωρίς να αποσφραγιστούν.
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 2:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ Σ.Υ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ –
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 52Η/2016 » όπου θα περιέχονται τρεις (3) σφραγισμένοι
υποφάκελοι με τις ενδείξεις :
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
& «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον 6μηνη.
Άρθρο 3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
2.1 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ δηλ. 425,00 €. (Παράρτημα Γ (1) .
2.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: (Παράρτημα Γ (2) . Ο προμηθευτής στον οποίο
έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης .
Απαραίτητα στοιχεία των παραπάνω εγγυήσεων θα περιλαμβάνουν: α. ημερομηνία έκδοσης. Β.
τον εκδότη. Την υπηρεσία προς την οποία απευ- θυνεται. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσόν
που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία κα την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τους όρους ότι: Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ΙΙ Το ποσόν εγγύησης
τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή
3

μερικά μέσα σε τρείς (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται
να προβεί στην παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας
που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
2.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας : 3% επί του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ, και για δύο (2)
τουλάχιστον έτη και σύμφωνη με το αντίστοιχο συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ (3).

Άρθρο 3:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού προ ΦΠΑ ( 425,00 €).
2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (για το προσωπικό που
απασχολείται στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, αλλά & για τους
εργοδότες).
Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, το πολύ έξι (6) μήνες πριν την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, που να φαίνεται ότι το
αντικείμενο της επιχείρησης είναι σχετικό με το αντικείμενο του παρόντος
διαγωνισμού.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της 52/2016 διακήρυξης.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς:
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης.
Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.
Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της
υποχρεώσεων, όσο και την υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο
τομέα.
Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.
Ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται στην επιχείρησή τους προσωπικό
ανήλικο κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 & 182 της
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.
Ότι η προσφορά ισχύει για 180 ημέρες (6 μήνες).
Υπεύθυνη δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό
προμήθεια ειδών.
Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Προμηθευτή
θα αναφερθεί ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η
επιχείρηση, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την
λήψη υπόψη του στοιχείου αυτού και στην έκταση που απαιτείται, ενόψει
της φύσης των προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Η παραγωγική − εμπορική δυνατότητα της επιχείρησης.
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Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, πρέπει να ισχύουν για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην Ένωση.
Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών ή
μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης συνεπάγεται την
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ.
Άρθρο 4:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα
ακόλουθα:
4.1 Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου
είδους.
Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου
αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που
προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως
προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι
συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός
«κατασκευής του εργοστασίου μας».
4.2 Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, υπεύθυνη
δήλωση θεωρημένη του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει
αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
4.3 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία
πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή όπως
αναλυτικά ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους του Παραρτήματος Β’, από
την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν
αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των
οργάνων.
4.4 Στην τεχνική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού κατατίθενται βιβλία - οδηγοί ή CD
(prospectus) τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των
προσφερομένων ειδών κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική. Επίσης
υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση τα
βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
4.5. Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι
ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της
διακήρυξης.
4.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του
υποδειχθεί από το ΚΑΑΜΕΑ Σερρών.
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4.7 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
φέρει το σήμα CE ή ισοδύναμο όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να
διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE ή ισοδύναμο.
4.8 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με
αυτή της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης
και μπορεί θα καλύπτει το σύνολο των ειδών της προσφοράς.
Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ειδών που
αποτυπώνονται στο παράρτημα Α΄ της διακήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

Άρθρο 5:

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα, και θα περιέχει
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένη σύμφωνα με το παράρτημα
Β΄ της παρούσης .
Προσφορές γίνονται δεκτές ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ & και η κατακύρωση θα
αφορά την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά που θα προσδιορίζεται βάση τιμής στο σύνολο των ειδών + ΦΠΑ .

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη
τιµή , η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. O Φ.Π.Α που επιβαρύνει
την τιµή των προσφερόµενων ειδών σε ποσοστό επί τοις εκατό (%), και σε
ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαμβάνεται
στην κύρια τιµή. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός
θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή κάθε είδους θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος
μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται
στον συνημμένο πίνακα.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
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Άρθρο 6: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ένσταση επιτρέπεται: κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής Αναδόχου στον
διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική
απόφαση. Ενστάσεις ή υπομνήματα – αιτήσεις διαμαρτυρίας που υποβάλλονται για
οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10% επί της
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των 1.000,00 € και μεγαλύτερο των 5.000,00 €.
Άρθρο 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πρακτικό του δ/σμού υποβάλλεται στο Δ.Σ. του Κέντρου για έκδοση της σχετικής
απόφασης κατακύρωσης του δ/σμού και ανακοινώνεται εγγράφως στον Ανάδοχο . Αυτός
υποχρεούται να προσέλθει μέσα στον χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση της
κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης, και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, επί ποινής αποκλεισμού, θα ισχύει μέχρι και 6
μήνες από την λήξη της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του
ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και του
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
Άρθρο 8.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των υπό προμήθεια ειδών και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του
λόγου στον συμμετέχοντα.
2. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές
με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
3. Τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει
του Ν. 4250/2014.
4. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, πλην τεχνικών φυλλαδίων,
είναι ξενόγλωσσα συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
5. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου
κειμένου.
6. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για
οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
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7. Η διαπίστωση της καταλληλότητας των προσφερομένων ειδών θα γίνει από την επιτροπή
που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών.
8.Το εν λόγω δικαίωμα έχει και η επιτροπή παραλαβής του έργου προκειμένου να ελέγχει τον
ανάδοχο καθ ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε
περίπτωση προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ :
10. ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .
11. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν και επιβάλλονται τα οριζόμενα
στο Ν. 4412/16.
Άρθρο 9 .
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
9.1 Χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών εντός του χώρου της Στέγης
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του ΠΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ, Ηροδότου 6 ΣΕΡΡΕΣ, ορίζονται οι
τρεις (3) μήνες, 90 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στον χρόνο
αυτό συνυπολογίζεται και η «θέση σε ΠΛΗΡΗ λειτουργία» εκάστου «πακέτου ειδών».
9.2 Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα
παραλαβής με βάση τα παρακάτω στοιχεία :
• την σύμβαση
• την τεχνική προσφορά του αναδόχου
• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν.
9.3 Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ΄ όσον το επιθυμεί
ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος Σε περίπτωση που η
επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις
που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όταν το υλικό κρίνεται απορριπτέο ο
προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες
σχετικές κυρώσεις.
9.4 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα γίνει το
πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη των ειδών στον τόπο προορισμού της παρούσας
διακήρυξης.
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την
οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
9.5. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που
απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο
ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε. Περαιτέρω, η Υπηρεσία δικαιούται να
προσλάβει τον αμέσως επόμενο προμηθευτή , και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει τον
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έκπτωτο προμηθευτή ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα
από την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ.118/2007.
9.6 Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.
9.7 Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης που είναι
απαραίτητη για την υλοποίηση της προμήθειας χωρίς καμία τωρινή ή μελλοντική οικονομική
απαίτηση από τον Φορέα.
Άρθρο 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την πληρωμή του Αναδόχου, η οποία θα γίνει με θεωρημένο χρηματικό ένταλμα,
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α] Σύμβαση υπογεγραμμένη.
Β) Τιμολόγιο, (την ευθύνη της παράδοσης έχει ο Ανάδοχος).
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Δελτίο εισαγωγής των ειδών.
ΣΤ ) Βεβαίωση επιτροπής ότι τα είδη έχουν τεθεί σε λειτουργία.

Άρθρο 11: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας.
2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%.
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
4. ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
Άρθρο 12:

ΓΕΝΙΚΑ

Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου σε άλλα
πρόσωπα.
Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό του κατά την εκτέλεση των
εργασιών και ευθύνεται για κάθε βλάβη ή ζημία που θα προκληθεί στους
εργαζόμενούς του ή σε τρίτους καθώς και σε αντικείμενα.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eprocucement , στον ιστότοπο του Κέντρου
& στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ .
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΥΛΒΑΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την εγκατάσταση οικιακού εξοπλισμού
(ηλεκτρικές συσκευές) για την κάλυψη των αναγκών της στέγης υποστηριζόμενης
διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του ΠΑΑΜΕΑ Σερρών .
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η
μη συμμόρφωση έστω και με έναν από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον
αποκλεισμό των προσφορών.
•

•

•

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος
μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στην στέγη υποστηριζόμενης
διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του ΠΑΑΜΕΑ Σερρών (Ηροδότου 6 Σέρρες) καθώς και
οποιαδήποτε δοκιμή λειτουργίας αυτών.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου
απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι κατασκευασμένος από
πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 εταιρεία. Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες
τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική
Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις
που αναφέρονται στα ακόλουθα:
Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά
σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά
ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους».

Η εγκατάσταση οικιακού εξοπλισμού προορίζεται για την εξυπηρέτηση των
αναγκών για την ανεξάρτητη διαβίωση σε 12 περίπου νέους με αναπηρίες για
ποιοτική ζωή και θα βοηθήσει στην αποασυλοποίηση και κοινωνική ένταξη
των ατόμων αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΩΝ

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η πλήρης, έντεχνη και σύμφωνη με τις
Προδιαγραφές, τους ισχύοντες Κανονισμούς και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης
ολοκλήρωση των συστημάτων εξοπλισμού (ηλεκτρικών συσκευών) της στέγης
υποστηριζόμενης διαβίωσης του ΚΑΑΜΕΑ Σερρών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα
συστήματα:
ΠΑΚΕΤΟ Α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Α/Α

Eίδος

1.

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ
(ΦΙΛΤΡΟΥ)

Περιγραφή
Χωρητικότητα έως 10-12 φλιτζάνια
Ένδειξη αριθμού φλιτζανιών
Αποθήκευση καλωδίου
Ισχύς 900-1100W
Αποσπώμενο δοχείο νερού
Αποσπώμενο φίλτρο
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

2.

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

Ισχύος 1500W – 2000W
Δύο (2) θέσεις ψησίματος
Αποσπώμενες αντι κολλητικές πλάκες
Αυτόματος θερμοστάτης
Πάνω κάτω θερμαινόμενες πλάκες
Δυνατότητα μετατροπής ύψους
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

3.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

Ισχύος 1800W- 2000W
Χωρητικότητα 1,5-1,7 lit
Φίλτρο κατά των αλάτων αποσπώμενο.
Ανοξείδωτη αντίσταση
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας με την απομάκρυνση από τη βάση.
Εξωτερική ένδειξη στάθμης του νερού
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ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ
(ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ)

Ισχύος 800 W
Χρώμα: Λευκό ή Inox
Χαρακτηριστικά:Μπολ 4-5 λίτρα,
Καπάκι για το μπολ χτυπητήρια, ζυμωτήρια,
Κάλυμμα για την προστασία του μηχανισμού μετάδοσης της κίνησης.
4 μηχανισμοί κίνησης σε μία θέση, σταθερή αύξηση της ταχύτητας, υψηλή
ασφάλεια για όλα τα εξαρτήματα, φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
Εξαρτήματα
Μπλέντερ, πολυκόπτης με μπολ,

5.

ΠΟΛΥΚΟΠΤΕΣ
(BLENDER)

Ισχύος 300W-500W
Χωρητικότητα 0,800-1,5 lit
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Δύο (2) ταχυτήτων
Εξαρτήματα για σαντιγί – milk shake-θρυμματισμό πάγου.
Γυάλινο μπολ
Ανοξείδωτο μαχαίρι κοπής
6

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ

Ισχύος 1600W- 2000W
Δύο (2) μεταλλικοί τηλεσκοπικοί σωλήνες
Εξαρτήματα καθαρισμού (μικρό και μεγάλο τηλεσκοπικό ρύγχος,
ακροφύσιο, βουρτσάκι)
Σύστημα ειδικό φιλτραρίσματος
Χωρητικότητα σακούλας 5 lit
Ένδειξη αλλαγής σακούλας
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.

7.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΣΚΟΥΠΑΚΙ

Επαναφορτιζόμενο – Ισχύος 7V -10V
Απορρόφηση υγρών – στερεών
Μόνιμο φίλτρο που θα πλένεται
Αποθηκευτικός χώρος εξαρτημάτων
Βάση στήριξης – φόρτισης

8.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

Ισχύος 2000W και άνω
Αυτονομία σιδερώματος 1 - 2 ώρες
Έλεγχος λειτουργίας σιδήρου και λέβητα
Παροχή ατμού άνω των 70 gr/min
Ατμοποίηση νερού σε boiler
Δυνατότητα συνεχούς ή διακεκομμένης παροχής ατμού
Κάθετο σιδέρωμα
Θέση περιτυλίγματος καλωδίου
Ανοξείδωτη πλάκα
Αντιαλκαλικό σύστημα
Αυτοκαθαριζόμενο

9.

ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ

Ισχύος 1900W και άνω
Ατμός 35 g/min
Κάθετο σιδέρωμα
Αντι αλκαλική προστασία
Ντεπόζιτο 250 ml
Αντικολλητική πλάκα

10.

ΠΡΕΣΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

Ισχύος 2200 W
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ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ
(οικιακής χρήσης)

Διαστάσεις:113Χ56 εκ.
Ρύθμιση ύψους από 74 έως 96 εκ.
Σύστημα σιδερώματος με λέβητα ή κανονικά σίδερα
Ανοξείδωτη
Ανθεκτικό κάλυμμα

12.

ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ

Ισχύος 150W – 200W
Δύο (2) ταχύτητες
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Χωρητικότητα 1 L.
13.

ΚΟΥΖΙΝΑ

Κεραμικές εστίες τεσσάρων (4) περιοχών
Φούρνος με πέντε (5) τρόπους ψησίματος
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας στις εστίες
Διπλό κρύσταλλο στη πόρτα φούρνου.
Βυθιζόμενα κουμπιά
Λεία πλαϊνά φούρνου
Μηχανικός έλεγχος φούρνου
Υλικό φούρνου: εμαγιέ υψηλής αντοχής
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου: 60 lt
Περιστροφικός επιλογέας
Alarm
Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
Ασφάλεια για παιδιά
8 τρόποι ψησίματος: τρισδιάστατη κυκλοφορία θερμού αέρα, ξεπάγωμα,
επάνω/κάτω αντίσταση, βαθμίδα για πίτσα, υπέρυθρο γκριλ με ανακύκλωση
του αέρα, κάτω αντίσταση, γκριλ μεγάλης επιφάνειας μεταβλητής ισχύος,
γκριλ μικρής επιφάνειας μεταβλητής ισχύος

14.

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ( no frost )

Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
Διαχωριστής φρούτων
Ειδοποιητής για ανοιχτή πόρτα
6η αίσθηση
Διακόπτης για γρήγορη ψύξη στη συντήρηση και στην κατάψυξη
Τμήμα γρήγορης ψύξης
3 ράφια στην κατάψυξη
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης και στην συντήρηση και στην κατάψυξη
Συρτάρι συντήρησης 0 ο C
Θήκη για παγάκια
Εξωτερική οθόνη ελέγχου, με ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας, συντήρησης
– κατάψυξης.

Δείκτης listeria : Space 4
Multi-flow για καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας
2 ρυθμιζόμενα ράφια
3 ράφια στην πόρτα και 1 κλειστό
1 φρουτολεκάνη
Ροδάκια
Αλλαγή φοράς πόρτας
Γυάλινα ράφια
Χωρητικότητα 420 -430 L.
Ομοιόμορφη κατανομή ψύξης στη συντήρηση και στη κατάψυξη
Αντιμικροβιακή προστασία
Διαστάσεις 190Χ70Χ60
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Ενεργειακή κλάση Α+
Τύπος ψύξης No frost
Χρώμα inox
15.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΠΙΑΤΩΝ

Χωρητικότητα 12 πλήρης σερβίτσιου
Εσωτερική αντίσταση
Ενδεικτικές λυχνίες αναπλήρωσης αλατιού
Καθυστέρηση έναρξης πλύσης 3 ώρες
Ενδεικτικές λυχνίες φάσης πλύσης ,φάσης προγράμματος, τέλος
προγράμματος
Επτά (7) προγράμματα πλυσίματος
Δύο (2) θερμοκρασίες πλύσης
Water control
Ρυθμιζόμενο άνω καλάθι
Επιλογή σκληρότητας νερού

16.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΣΤΥΠΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) : 82 X 60 X 58
Να αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μηχανήματα ένα πλυντήριο και ένα
στεγνωτήριο.
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ:
Χωρητικότητα στεγνού ιματισμού τουλάχιστον 6 κιλών
Όγκος κάδου τουλάχιστον 50 λίτρα
Ρυθμιζόμενος αριθμός στροφών στυψίματος έως τουλάχιστον 1400/λεπτό
Ο g-factor να είναι τουλάχιστον 520
Ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας με τουλάχιστον 15 προγράμματα για κάθε
είδους ανάγκη πλύσης
Μεγάλη ψηφιακή οθόνη με αναλυτική καθοδήγηση χειρισμών στην ελληνική
γλώσσα
Κινητήρα εναλλασσόμενης συχνότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ήπια
περιστροφή του τύμπανου
Κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι με οπές ειδικής επεξεργασίας για την καλύτερη
προστασία του ιματισμού
Αντλία αποχέτευσης
Ανοξείδωτο περίβλημα συσκευής
Η ισχύς σύνδεσης με τριφασικό ρεύμα να είναι τουλάχιστον 5,5 ΚW
Διαστάσεις περίπου Υ Χ Π Χ Β : 850 Χ 590 Χ 700 mm
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ:
Χωρητικότητα στεγνού ιματισμού τουλάχιστον 6 κιλών
Όγκος κάδου τουλάχιστον 130λίτρων
Σύστημα ηλεκτρονικής ανίχνευσης της υγρασίας με αυτόματη προσαρμογή
χρόνου και θερμοκρασίας στεγνώματος
Ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας με τουλάχιστον 7 προγράμματα για κάθε
είδους ανάγκη πλύσης
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Μεγάλη ψηφιακή οθόνη με αναλυτική καθοδήγηση χειρισμών στην ελληνική
γλώσσα
Κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι με οπές ειδικής επεξεργασίας για την καλύτερη
προστασία του ιματισμού
Εσωτερικό φωτισμό κάδου
Διαφανές παράθυρο πόρτας με μεγάλο άνοιγμα
Σύστημα εξαγωγής αέρα με απαγωγή με βεντιλατέρ
Απόδοση εξαγόμενου αέρα να είναι τουλάχιστον 310m3/h
Ανακύκλωση θερμού αέρα για μέγιστη οικονομία ενέργειας
Αφαιρετό φίλτρο χνουδιών στο μπροστινό τμήμα της συσκευής
Δυνατότητα τοποθέτησης ως κολώνα με το αντίστοιχο πλυντήριο
Ανοξείδωτο περίβλημα συσκευής
Η ισχύς σύνδεσης με τριφασικό ρεύμα να είναι τουλάχιστον 5,5 ΚW
Διαστάσεις περίπου Υ Χ Π Χ Β : 850 Χ 590 Χ 700 mm
17.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος με μνήμη καταλόγου 50 καταχωρήσεων
Συμβατό με τη λειτουργία κειμένου SMS*
Ελληνικό μενού λειτουργιών
Πολλαπλά ακουστικά (ως 6)
Μεγάλη οθόνη κειμένου
Ανοικτή συνομιλία
Εύκολη λειτουργία (Πλήκτρο πλοήγησης, μενού καθοδήγησης)
Πολυφωνικές μελωδίες κουδουνισμού στο ακουστικό
Ενδοεπικοινωνία (ακουστικό-ακουστικό)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-MH

18.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
(40΄΄)

Τύπος προϊόντος: LCD TV
Μέγεθος οθόνης: 40" - ευρεία
Πιστοποίηση ψηφιακής τηλεόρασης: HDTV 1080p
Ανάλυση: 1920 x 1080
Φόρμα προβολής: 1080p (FullHD)
Φόρμα εισόδου εικόνας: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Διασύνδεση video: Component, composite, HDMI, SCART
Διασύνδεση PC: VGA (HD-15), USB
Συμβατότητα HDCP: Ναι
Τεχνολογία: TFT active matrix
Προοδευτική σάρωση: Ναι
Αναλογία διαστάσεων εικόνας: 16:9
Ψηφιακός δέκτης TV: DVB-C, DVB-T MPEG -4
Αναλογικός δέκτης TV: PAL, SECAM
Λειτουργία εξόδου ήχου: Στερεοφωνικός
Σύστημα ηχείων: 2 ηχεία
Θύρα USB: Ναι
Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο υπερύθρων
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19.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (26΄΄)

Τύπος:LCD-TV 26"
Ανάλυση: HD Ready / 1080i 1366 x 768
Δυν. Αντίθεση:50000:1
Ψηφιακός Δέκτης: Ναι
Ψηφιακό σήμα:MPEG4/MPEG2
Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο

20.

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
TV (τοίχου)

Στιβαρή, ατσάλινη κατασκευή,
Αντοχή έως 60kg
Για TV 22 έως 37".

21.

DVD

Δυνατότητα αναπαραγωγής DVD+2/-R/+RW/-RW/DVD-VIDEO/SVCD

με ήχο Dolby Digital,
συμβατότητα αρχείων DivX και MP3,MP4DVD player με ήχο Dolby
Digital, συμβατότητα αρχείων DivX και MP3, θύρα USB 2.0,
αναβάθμιση εικόνας έως 1080p & λειτουργία CD Ripping.
θύρα USB 2.0,
αναβάθμιση εικόνας έως 1080p & λειτουργία CD Ripping.
22.

HI- FI

Περιγραφή προϊόντος: Ηχοσύστημα micro – ραδιόφωνο / CD / MP3 / USB
audio player
Τύπος προϊόντος: Ηχοσύστημα micro
Λειτουργία εξόδου ήχου: Στερεοφωνικός
Προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Rock, Jazz, Pop,
Classic, Flat
Εύρος ζώνης απόκρισης: 50 – 20000 Hz
Ισχύς εξόδου: 100 Watt
Σύστημα ραδιοφώνου: Ραδιοφωνικός δέκτης – FM – 20 προσυντονισμένοι
σταθμοί
Σύστημα CD: Συσκευή αναπαραγωγής CD / MP3 – συρτάρι
Ψηφιακή αναπαραγωγή (εγγραφή): WMA, MP3
Ηχείο(α): 2 ηχεία (δεξί/αριστερό) – εξωτερικά – 50 Watt
Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο

23.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Επεξεργαστής Intel Core i7/2600 3,80 GHz
Λειτουργικό σύστημα:Microsoft Windows 7 Home Premium 64 Bit
Μνήμη: 28GB DDR3 1333 MHz
Σκληρός δίσκος:8GB SATA III 32 MB
Δεύτερος σκληρός δίσκος: 120GB SSD
Οθόνη 21.5’’ ΤFT
Ηχεία 20W (2+1)
Ποντίκι-Πληκτρολόγιο ασύρματα
Microsoft Office 2010 Home and Business,
2 Antivirus(1 άδειες χρήσης)
Εξοπλισμός δικτύου (internet)
UPS –Σύστημα προστασίας από υπέρταση –διακοπή ρεύματος
Υψηλά επίπεδα ασφάλειας
Άμεση ανταπόκριση

16

Αθόρυβη λειτουργία
ισχύ 650VA (390W)
Σύστημα αυτόματης σταθεροποίησης τάσης (AVR)
24.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
Η/Υ

LaserΕκτυπωτής, Scaner, Αντιγραφικό,Fax.
Λειτουργικό σύστημα :
Linux Mac OS 10.3 Mac OS 10.4 Mac OS 10.5 Windows 2000 Windows
7 Windows Vista Windows XP
Μηνιαίος κύκλος εργασιών :έως 8.000 σελίδες
Συνδέσεις :1Xusb 2.0 Θύρα Ethernet
Μνήμη :64 MB
Τύπος Εκτύπωσης :Μονόχρωμη
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης :έως 23 σελ/λεπτό
Ανάλυση 600χ600 dpi
Αντιγραφικό :
Ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής :έως 23 σελ / λεπτό
Ζουμ :25% - 400%
Σαρωτής
Ανάλυση σαρωτή έως 1200 dpi
Φαξ
Μνήμη φαξ: έως 300 σελίδες
Ταχύτητα 10-15 σελίδες /λεπτό
Εκτύπωση διπλής όψης :Χειροκίνητη

25.

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ

Megapixel:14.1 MP
Οπτικό Zoom:4x
Διαγώνιος Οθόνης:2.7»
Ανάλυση Οθόνης:230400 pixels
Ευρυγώνιος φακός:Ναι
Διαθέσιμες Θέσεις ISO:80 – 3200 Απόσταση mini (macro):4 cm
Διάφραγμα Φακού:f / 2.8 – 5.7
Ελάχιστη εστίαση:3 cm
Ταχύτητα Κλείστρου:1 – 1/1600 sec
Ψηφιακό Zoom:8x
Τύπος Μπαταρίας:Li-Ion
Τύπος Κάρτας Μνήμης:
Memory Stick Duo Pro Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC

26.

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Φούρνος μικροκυμάτων 23 λίτρων,
Ισχύς 800 W
Οθόνη Led
Ηλεκτρονικός χειρισμός
Λειτουργία ξεπαγώματος.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Α/Α

Eίδος

Μον. Μετρησης

1.
2.

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ (ΦΙΛΤΡΟΥ)
ΤΟΣΤΙΕΡΑ

τεμ.
τεμ.

Τιμή
μονάδος
36,59
52,85

Ποσότητα

Δαπάνη

3
3

109,76
158,54

3.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

τεμ.

32,52

3

97,56

4

ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ (ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ)

τεμ.

81,30

3

243,90

5.

ΠΟΛΥΚΟΠΤΕΣ (BLENDER)

τεμ.

24,39

3

73,17

6
7.
8.
9.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

81,30
24,39
121,95
40,65

3
3
3
3

243,90
73,17
365,85
121,95

10.
11

ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ (οικιακής χρήσης)

τεμ.
τεμ.

406,50
40,65

1
3

406,50
121,95

12.

ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ

τεμ.

65,04

3

195,12

13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨ ΚΤΗΣ ( no frost )
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ:
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ:
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (40΄΄)
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (26΄΄)
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ TV (τοίχου)
DVD
HI- FI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Η/Υ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

650,41
650,41
406,50
650,41
650,41
40,65
650,41
325,20
48,78
48,78
162,60
650,41
487,80
162,60

3
3
4
3
3
3
4
6
6
3
4
4
1
3

1.951,22
1.951,22
1.626,02
1.951,22
1.951,22
121,95
2.601,63
1.951,22
292,68
146,34
650,41
2.601,63
487,80
487,80

26.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

τεμ.

81,30

3

243,90

Σύνολο Ηλεκτρικών συσκευών:

21.227,64

Φ.Π.Α. 24%

5.094,63

Σύνολο Ηλεκτρικών συσκευών με Φ.Π.Α. 24%:

26.322,27
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, για κάθε πακέτο στο σύνολο του με τη
συμπλήρωση του πίνακα της μορφής του υποδείγματος Β ΄ .
–

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

(1)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

……………….

(2)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
………………………………………………………………………

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

………………..

(4)Φ.Π.Α. ( αριθμητικά)

………………..

(5)ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ
ΦΠΑ

…………………

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ
ΦΠΑ
…………………………………………………………………………
(7)Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

Γ1 - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ...
Κατάστημα ...
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ...
ΕΥΡΩ

Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ……….(και ολογράφως)
………………………………………………….
υπέρ
της
Εταιρείας………………………….………………………………………, οδός…………………..……………., αριθμός
……………, ΤΚ …………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ………………………….
, (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης
προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό του ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , για την προμήθεια των
αντικειμένων του πακέτου ……… σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. …………………Διακήρυξη
σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος
της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 1
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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Γ2- Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….

Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και
μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………,
οδός…………………..…………….,
αριθμός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση
Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή
των όρων της με αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια
αντικειμένων με κωδικούς ……………………………. (αριθμός διακήρυξης ……/……) προς κάλυψη
αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Παράρτημα ΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Γ3- Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)
……………

Ημερομηνία

έκδοσης

ΕΥΡΩ …………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθμόν ... για ΕΥΡΩ ...
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως)
......……………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας
…………………………………………………,
οδός…………………..…………….,
αριθμός ……………,
ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από
αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης ………………………, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω
εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προμήθεια ειδών με ……………………. (αριθμός
διακήρυξης ……../…….) προς κάλυψη αναγκών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Παράρτημα ΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ) και το οποίον ποσόν
καλύπτει το 3 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ
……………………………. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή
σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
……………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για
την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 52η /2016 ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θες/νίκη
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ../….
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΤΡΙΩΝ ( 3 ) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ»
|
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την………………………………………2016, στα γραφεία
του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας Παπαρηγοπούλου 7, μεταξύ
αφενός του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας το οποία εδρεύει
στην Θεσσαλονίκη , και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ.
καλείται

στο

εφεξής

"Αναθέτουσα

«………………………………..»
…………………………..

ΑΔΤ

που

Αρχή"

και

εκπροσωπείται

….

και θα

αφετέρου

της

εταιρείας

νόμιμα

από

τον

…………………,

κ.

Δ/νση……………..

ΑΦΜ……………………..τηλ………………………Fax…………………….e-mail
………..

σύμφωνα……………… ……………………… και θα καλείται εφεξής

"Προμηθευτής", συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Με βάση την διακήρυξη ………./2016 του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής
Μακεδονίας προκηρύχθηκε Ανοιχτός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια
εξοπλισμού …………………………………………… για την στέγη υποστηριζόμενης
διαβίωσης του ΠΑΑΜΕΑ Σερρών.
Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ της Προκήρυξης του
Διαγωνισμού, αφορούν το πακέτο ………….που κατακυρώθηκαν με την Απόφαση
……………………… του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής
Μακεδονίας.
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Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προμηθευτή και ο
Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού με τα είδη του πακέτου
όπως και τη μεταφορά και εγκατάσταση των ειδών του παραρτήματος Η της σχετικής
διακήρυξης, στους τόπους παράδοσης που αναφέρονται στην προκήρυξη, με τους
ακόλουθους όρους και συμφωνίες:
Άρθρο 1 - Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση
1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της υπ΄αρ…………………2016 διακήρυξης
του διαγωνισμού και την προσφορά του προμηθευτή που κατακυρώθηκε σύμφωνα
με την Απόφαση …………………………………..
1.2 Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα
παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και
αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο.
1.3 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται,
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά
από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη
κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και
τεχνική προσφορά του Προμηθευτή.
Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιμές
2.1 Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιμές μονάδας κάθε είδους καθώς και
τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνημμένο σε αυτή τη σύμβαση παράρτημα A΄.
2.2 Οι τόποι προορισμού των ειδών και οι ποσότητες φαίνονται στο συνημμένο σ'
αυτή τη σύμβαση παράρτημα Β΄ και ΄.
2.3 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται
σε……………...…..ευρώ πλέον ΦΠΑ ………………ευρώ.
Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών – Προδιαγραφές
3.1 Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και
κατασκευής του εργοστασίου ………………………………………….
3.2 Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη
διακήρυξη του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών
της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η
τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση.
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Άρθρο 4 - Προθεσμίες
4.1 Η προθεσμία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προμηθευτής για την εκτέλεση
των υποχρεώσεών του είναι η άφιξη, η τοποθέτηση και οι απαραίτητες δοκιμές ορθής
λειτουργίας των ειδών του κάθε πακέτου, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης. Η σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το
αργότερο σε τριάντα (30) Ημερολογιακές Ημέρες από την άφιξή τους στο χώρο που
αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 «Χρόνος και
Τόπος παράδοσης » της Διακήρυξης.
4.2 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 του π.δ.118/2007.
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός ή οι
υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο
Προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 33
του Π.Δ.118/2007.
α)Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2
του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 33 του Π.Δ.118/2007, του παρόντος
χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. β)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Οι ρήτρες καθυστέρησης αφαιρούνται από την οριστική πληρωμή προς την
Προμηθεύτρια.
4.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή
και τους υπεύθυνους του ΚΑΑΜΕΑ Σερρών, τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες προ
της φόρτωσης των ειδών προκειμένου να ετοιμασθούν οι χώροι που θα
εγκατασταθούν τα είδη.
Άρθρο 5 - Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
5.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει στον χώρο , σύμφωνα με
τον Πίνακα του Παραρτήματος Γ της διακήρυξης, από την Επιτροπή Παραλαβής που
συνεστήθη με την υπ.αριθμ. …………. Του Δ.Σ. του Κέντρου. Η αποστολή των ειδών
θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή.
5.2 Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.
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Άρθρο 6 - Πληρωμές – κρατήσεις
6.1 Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό του Κέντρου μέσω πόρων του Κρατικού Λαχείου
6.2 Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού
ποσού, καθώς και 0,1% επί του ποσού της Σύμβασης υπέρ της Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
6.3 Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον
Προμηθευτή. Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται
δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων
και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην
εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν
τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Προμηθευτή.
6.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει ως εξής:
Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του
100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
ειδών.
6.5 Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος, ο Προμηθευτής οφείλει να καταθέσει
με ευθύνη του, στην Οικονομική Υπηρεσία της υπηρεσίας, τα παρακάτω
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.
6.5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής
6.5.2 Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης
6.5.3 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών και του
ενημερωτικού υλικού.
6.5.4 Αποδεικτικό εισαγωγής του είδους.
6.5.5 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
Άρθρο 7- Λοιποί όροι
7.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση,
αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, δωρεάν για 2 έτη ή όπως αναλυτικά
ορίζεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του Παραρτήματος Δ΄ της
διακήρυξης, από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Επίσης αναλαμβάνει
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την ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για 5 έτη από την οριστική
παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του
αναδόχου.
7.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια,
σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
7.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αναπαράγει σε αριθμό αντιγράφων ανάλογο
με τους τόπους παράδοσης, σειρά πρωτοτύπων φυλλαδίων της προσφοράς του που
θα του χορηγήσει η Αναθέτουσα Αρχή για την παραλαβή των ειδών.
7.4 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει και να τοποθετήσει
στα προσφερόμενα είδη, σε μόνιμη θέση, ένδειξη υπό μορφή μικρής αυτοκόλλητης
ετικέτας, ο τύπος, οι διαστάσεις και το περιεχόμενο της οποίας θα δοθεί στον
Προμηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή.
7.5 Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε φθορά ή
ζημιά προκληθεί κατά την προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών της σύμβασης.
7.6 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι
διατάξεις του Συμφώνου Αποδοχής Όρων, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την
οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον.
7.7 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον
Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5 % της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, με στοιχεία Νο…………………, ποσού…………. €,
ημερομηνία έκδοσης………………….. της Τράπεζας………………………………. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 25 παρ.7,8 του Π.Δ. 118/2007 και μετά την κατάθεση της εγγυητικής
επιστολής καλής λειτουργίας .
7.8 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή και πριν την
αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, θα κατατεθεί από τον Προμηθευτή
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την οριστική παραλαβή.
7.9 Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε,
υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3)

όμοια

πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή
και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας

Για τον Προμηθευτή

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
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