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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

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

32η/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

«Για την κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού στεγάστρου ΄προκατ΄ στο οίκηµα
των ασυνόδευτών προσφυγόπουλων παιδιών,του Παρ. ΑΑΑµεΑ Σερρών» του
ΚΚΠ-ΠΚΜ , προϋπολογισµού 1.037,00 € χωρίς ΦΠΑ.
(CPV: 45214400-4)

To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- Π. Κ. Μ. προσκαλεί τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ατοµικές ή
εταιρικές , να καταθέσουν προσφορές για την κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού στεγάστρου ΄προκατ΄
στο οίκηµα των ασυνόδευτών προσφυγόπουλων παιδιών, του Παρ. ΑΑΑµεΑ Σερρών του Κ.Κ.Π-ΠΚΜ
προϋπολογισµού 1.037,00€ + ΦΠΑ σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρωτογενές αίτηµα ΕΣΗ∆ΗΣ
16REQ004550415.
Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I είναι αναπόσπαστο τµήµα αυτής της
πρόσκλησης.
Η κατάθεση των προσφορών µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα κατατεθούν στο mail
kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com .

ΑΡΘΡΟ 1
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν εταιρίες ή ατοµικές επιχειρήσεις του είδους της περιοχής Σερρών (τεχνίτες
δοµικών έργων αλουµινίου –σιδήρου/σιδηροκατασκευές) µε την αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών
σε αρχεία PDF στο mail kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com
επί ποινής αποκλεισµού :
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Α1) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε αρχείο pdf).
1) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) α) για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος 32ης/2016 β) ο ότι ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών της 32ης/2016 που δεν θα υπερβαίνει τις
30 εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
2) Βεβαίωση (πρόσφατη) από το επιµελητήριο το τµήµα ΓΕΜΗ για την εγγραφή-καταχώρηση της
επιχείρησης.
Α2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε αρχείο pdf).
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 και να αποστείλει σε
αρχείο pdf.:
1)Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του
Παραρτήµατος I της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 32ης/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε αρχείο pdf).
Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τη 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 κόστος µεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε
(30) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει µία προσφορά αν η αρµόδια επιτροπή πρόχειρων διαγωνισµών
του Κέντρου κρίνει ότι η ποιότητα των υλικών , η τεχνική περιγραφή και η έλλειψη των δικαιολογητικών
συµµετοχής δεν καλύπτου τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.
Η επιτροπή του διαγωνισµού στην αρχή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα τεχνικά
δικαιολογητικά . Στη συνέχεια η επιτροπή θα ανοίξει τα αρχεία pdf µε τις οικονοµικές προσφορές τις οποίες και
θα αξιολογήσει θα υπογράψει το σχετικό πρακτικό και θα το στείλει προς το ∆.Σ. για την τελική έγκρισηανάθεση.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΕΓΓΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος της προµήθειας θα υπογράψει την σχετική σύµβαση µε την ανάθεση των εργασιών µε την
σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Κέντρου.
Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή θα περιλαμβάνουν τα εξής:
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•

Μεταφορά, τοποθέτηση και εργασίες όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού στο Παρ.ΑΑΑμεΑ
Σερρών για την κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου προκάτ σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της πρόσκλησης και σύμφωνα με την τεχνική και την επιστήμη κατασκευής. .

•

Παροχή εγγύησης καλής κατασκευής 2 ετών

•

Οι εργασίες θα γίνουν πρωινές ώρες μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του Ιδρύματος
και την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των περιθαλπόμενων και των
εργαζόμενων για την αποφυγή τραυματισμών και ατυχιμάτων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Παρακράτηση φόρου 4% 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 γίνει µέσα σε χρονικό διάστηµα 60ηµερών από την κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
β) Πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής του Παραρτήµατος.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι προσφορές θα αποσταλούν σε µορφή αρχείου PDF στο mail kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com
του γραφείου προµηθειών του ΚΚΠ-ΠΚΜ µέχρι την 15-06-2016 και ώρα 12:00µµ και η διενέργεια του
διαγωνισµού θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο την 16-06-2016 και ώρα
9:00πµ.µε το άνοιγµα των ηλεκτρονικών αρχείων του mail.
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
3) Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική προσφορά αρµόδιος υπάλληλος Λαζαρίδης Άγγελος τεχνικός –
Π.ΑΑΑµεΑ Σερρών τηλ. 2321050815-6977744312.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ €
ΦΠΑ 23%
ΣΥΜ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ

Για την κατασκευή και τοποθέτηση
µεταλλικού στεγάστρου ΄προκατ΄ στο οίκηµα
των ασυνόδευτών προσφυγόπουλων
παιδιών,του Παρ. ΑΑΑµεΑ Σερρών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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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 34ης/2016 β) ο χρόνος παράδοσης των ειδών της
34ης/2016 δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

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
34ης/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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