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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠ. ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
- ΝΠΔΔ Σαχ. Δ/νςθ. Παπαρθγοποφλου 7
546 30 Θεσ/νίκθ

Θεσ/νίκθ 27.12.2016

Αρ. πρωτ. 4821

Προσ : Κάκε ενδιαφερόμενο

Πλθροφορίεσ: Πολυηωίδθσ ταφροσ
Σθλ. 2313.022634-632-631 ες. 115.
Fax. 2313000703
e-mail: stavros2polizoidis@yahoo.gr
Site : www.kkp-km.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 65η / 2016
Θζμα : Προμήθεια επιτοίχου λζβητα φυςικοφ αερίου ςτο διαμζριςμα Ορμυλίασ (cpv
42160000-8) – (ΚΑΕ 1429).
Σο Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφ. Κεντρικισ Μακεδονίασ μετά τθν υπϋαρ.
44/22.12.2016 , κζμα 10ο , απόφαςθ του Δ.. και τισ υπϋ αρ. πρωτ. 4767/ 21.12.2016
τεχνικζσ προδιαγραφζσ προςκαλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν θλεκτρονικά
προςφορζσ για τθν προμικεια ενόσ επιτοίχου λζβθτα ςτο διαμζριςμα ιδιοκτθςίασ του
Κζντρου, ςτθν οδό Ορμυλίασ , προχπολογιςμοφ 970,00 € + ΦΠΑ
Σο κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ.

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
για την «Προμήθεια επίτοιχου λζβητα αερίου ςτο διαμζριςμα τησ Ορμυλίασ»
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 970,00 € (ΑΝΕΤ ΦΠΑ 24%)
το διαμζριςμα τθσ Ορμυλίασ για τθν αντικατάςταςθ του επίτοιχου λζβθτα φυςικοφ
αερίου είναι απαραίτθτθ θ προμικεια των ακόλουκων υλικϊν :


Προμικεια νζασ μονάδοσ (λζβθτα φυςικοφ αερίου) επιτοίχιασ, ιςχφοσ 24ΚW απόδοςθσ
κατ’ ελάχιςτον 90%. Θα είναι τεχνολογίασ ςυμπφκνωςθσ καυςαερίων. Θα
περιλαμβάνεται και πλιρεσ κιτ τοποκζτθςθσ
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Πλιρεσ ςετ καμινάδασ



Ζνα(1) τεμάχιο ψθφιακοφ κερμοςτάτθ χϊρου

τθν προςφορά του αναδόχου απαραιτιτωσ κα αποδεικνφεται θ τεχνολογία ςυμπφκνωςθσ
καυςαερίων και θ κερμικι ιςχφσ των 24ΚW με τθν προςκόμιςθ τεχνικοφ φυλλαδίου που κα
αναγράφεται το μοντζλο, ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ, θ κερμικι ιςχφσ και θ τεχνολογία
ςυμπφκνωςθσ καυςαερίων του προςφερόμενου λζβθτα.
Ο Ανάδοχοσ κα εγγυθκεί τθν καλι ποιότθτα των υλικϊν (πιςτοποιθτικά CE). Η νζα μονάδα
κα ζχει εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ζτθ.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΟΙΧΕΙΑ
Η πλθρωμι του Προμθκευτι κα γίνει ςε χρονικό διάςτθμα ςαράντα (40) θμερϊν μετά τθν
παραλαβι του λζβθτα , τθν επίδειξθ λειτουργίασ , και τθν προςκόμιςθ των παρακάτω
δικαιολογθτικϊν.
-

Σιμολόγιο.
Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα.
Φορολογικι ενθμερότθτα.

Η προςφορά κα κατατίκεται ςτο Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ οδόσ Παπαρθγοποφλου 7, 2οσ
όροφοσ μζχρι τθν 10.1.2017 ημζρα Σρίτη και ώρα 13.30.
Η αξιολόγθςθ των προφορϊν κα γίνει τθν 11.1.2017 ημζρα Σετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Οι προςφορζσ επί ποινισ αποκλειςμοφ κα περιλαμβάνουν :
1. Τ.Δ. ςτθν οποία ο προμθκευτισ κα δθλϊνει ότι
- Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ
- Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ
2. υμπλθρωμζνο το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ.

Η πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Κζντρου
www.kkp-km.gr (με τθν υπεφκυνθ διλωςθ, και το ζντυπο οικονομικισ
προςφοράσ ) & ςτο www.eprocurement.gov.gr.

Η Πρόεδροσ του Δ..

Καραςαββίδου υλβάνα
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο
άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.

1. Είκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο .
2. Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ηεο ππ΄ αξ. 65/2016 πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο .
3. Εάλ ε θαηαθύξωζε γίλεη ζηελ εηαηξεία κνπ ζα πξνζθνκίζω 2εηή εγγύεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο.

(4)
Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ
απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθωο.
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΟΙΧΟΤ ΛΕΒΗΣΑ
(ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ςτοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών
τησ 65/2016 πρόςκληςησ ενδιαφζροντοσ)

Α/Α

ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

