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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ
ΑΦΜ997288259,Ε΄∆ΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
- ΝΠ∆∆ Ταχ. ∆/νση. Παπαρρηγοπούλου 7
546 30 Θεσ/νίκη

Α∆ΑΜ: 16REQ004479545
Α∆Α:
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

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

27η/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Για την παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης για διάστημα εξ(6) μηνών στον
Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Σερρών του Παρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών» του ΚΚΠ-ΠΚΜ
προϋπολογισμού 4.368,00 € χωρίς ΦΠΑ.
(CPV:79713000-5)

To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- Π. Κ. Μ. προσκαλεί τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ατοµικές ή
εταιρικές , να καταθέσουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης στον Ξενώνα
Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Παρ. ΑΑΑµεΑΘ Σερρών, για διάστηµα εξ(6) µηνών του Κ.Κ.Π-ΠΚΜ
προϋπολογισµού 4.368,00€ + ΦΠΑ σύµφωνα µε την υπ' αριθ 19η/25-05-2016 (θέµα 17ο) απόφαση του ∆.Σ.
για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού(Α∆Α:ΩΥ55ΟΞΧΣ-Ψ∆Θ) (Α.∆.Α.Μ. πρωτογενούς
αιτήµατος ΚΗΜ∆ΗΣ 16REQ004479545 2016-05-30).
Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I είναι αναπόσπαστο τµήµα αυτής της
διακήρυξης.
Η κατάθεση των προσφορών µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο
στο γραφείο της γραµµατείας του ΚΚΠ-ΠΚΜ στη διεύθυνση Παπαρρηγοπούλου 7 ,ΤΚ 54630 Θεσ/νίκη

ΑΡΘΡΟ 1
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν εταιρίες ή ατοµικές επιχειρήσεις του είδους µε την κατάθεση των παρακάτω
δικαιολογητικών επί ποινής αποκλεισµού :
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Α1) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
1) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) α) για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος 27ης/2016 β) ότι κατά την κατάθεση της προσφοράς είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήµεροι. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
2) Βεβαίωση (πρόσφατη) από το επιµελητήριο το τµήµα ΓΕΜΗ για την εγγραφή-καταχώρηση της
επιχείρησης.
3) Φωτοτυπία την άδεια λειτουργίας επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Νόµου 2518/97.
Α2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .
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 .:
1)Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του
Παραρτήµατος I της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 27ης/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).
2) ) Φωτοαντίγραφα, α) άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος σε ισχύ, του πιστοποιηµένου προσωπικού
ασφαλείας (του Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων Ειδικότητας), σύµφωνα µε την υπ’αρ. Β/14135/12
απόφαση του Ε.Ο.Π.Π. (ΦΕΚ 2160/τ.Β΄/18-7-2012) και β) Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεµιναρίων ή άλλων
ειδικών εκπαιδεύσεων του προσωπικού ασφαλείας σχετικά µε το αντικείµενό τους.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .
Η οικονοµική προσφορά θα κατατεθεί σε µικρότερο σφραγισµένο φάκελο εντός του αρχικού και θα
περιλαµβάνει την προσφορά σε µία νυχτερινή 8ωρη υπηρεσία φύλαξης και την συνολική τιµή της προσφοράς
χωρίς το ΦΠΑ και το ποσοστό Φ.Π.Α. ξεχωριστά (όπως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

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 Κέντρο διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει µία προσφορά αν η αρµόδια επιτροπή πρόχειρων διαγωνισµών
του Κέντρου κρίνει ότι η τεχνική περιγραφή και η έλλειψη των δικαιολογητικών συµµετοχής δεν καλύπτου τις
απαιτήσεις της πρόσκλησης ή αν η οικονοµική προσφορά δεν έχει σαφήνεια ή έχει ξύσµατα.
Η επιτροπή του διαγωνισµού στην αρχή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα τεχνικά
δικαιολογητικά . Στη συνέχεια η επιτροπή θα ανοίξει τις οικονοµικές προσφορές τις οποίες και θα
αξιολογήσει θα υπογράψει το σχετικό πρακτικό και θα το στείλει προς το ∆.Σ. για την τελική έγκριση-ανάθεση.
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 5% του συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ, για διάστηµα
µέχρι την επιστροφή της .
[2]

ΑΔΑ: 6ΛΤΕΟΞΧΣ-Δ00

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Παρακράτηση φόρου 8% 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 γίνεται κάθε µήνα από την κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
β) Πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών από την επιτροπή του Παραρτήµατος Σερρών.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο στο γραφείο της γραµµατείας του ΚΚΠ-ΠΚΜ µέχρι
την Παρασκευή 10-06-2016 και ώρα 14:00µµ ή θα παραλειφθούν ταχυδροµικά την ίδια µέρα και ώρα
και η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο την ∆ευτέρα
13-06-2016 και ώρα 9:30πµ.
Προσφορά που θα κατατεθεί πέραν των άνω οριζόμενων ημερομηνιών δεν θα γίνεται δεκτή , δεν θα
παραλαμβάνεται και θα απορρίπτεται.
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 Λαζαρίδης Άγγελος του Π.ΑΑΑµεΑ
Σερρών τηλ. 23213…...
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
για την παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων (προσφύγων)
του ΚΑΑΑΜΕΑ Σερρών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.368,00€ (Χωρίς ΦΠΑ).

Η παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων (προσφύγων) του
ΚΑΑΑΜΕΑ Σερρών, για μία βάρδια κατά τις ώρες 11.00 βραδινής έως 07.00 πρωινής από την
Παρασκευή έως και την Κυριακή(Δευτέρα πρωϊ) κάθε εβδομάδα και για χρονικό διάστημα ενός
εξαμήνου, με ημερήσιο κόστος 8ωρης νυχτερινής απασχόλησης 56 € χωρίς φπα και συνολικά 56
ευρώ χ 78 ημέρες = 4.368 ευρώ ή 5.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Απόφαση 19η/25-5-2016 θέμα 17ο του Δ.Σ. του ΚΚΠ-ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΩΥ55ΟΞΧΣ-ΨΔΘ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΗ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ
8ωρης
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΜΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ

ΣΥΜ/ΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

78
«Για την παροχή υπηρεσιών
νυχτερινής φύλαξης στον Ξενώνα
Ασυνόδευτων Ανηλίκων
(προσφύγων) του Παραρτήματος
ΑΑΑμεΑ Σερρών του ΚΚΠ-ΠΚΜ»

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ

[5]

ΤΟΥ ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
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 27ης/2016
προσφοράς είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος

β) ότι κατά την κατάθεση της

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 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

Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
27ης/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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