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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
7η/2015
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ –ΚΟΥΚΕΤΑΣ- ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ &
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.850,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»
To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν ηλεκτρονικές προσφορές για την
προµήθεια (50) στρωµάτων,(2) κουκετών ,(5) κρεβάτια και (70) καλύµµατα στρωµάτων
για τις ανάγκες των περιθαλπόµενων του Παραρτήµατος ΑΑΠµεΑΘ στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 1139) σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 24η /19-11-2014 (Θέµα 34ο)
απόφαση του ∆.Σ. (Α.∆.Α: ΩΗΕΟΞΧΣ-47Σ ) (CPV:39143110-0 & CPV:37414100-4) .
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 14.850,00€ +
Φ.Π.Α.
Το κριτήριο επιλογής του ανάδοχου είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της
προµήθειας ,εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές µε
βάση τις παρακάτω προδιαγραφές:
Α) Οι προδιαγραφές για τα κρεβάτια, τα στρώµατα και τα καλύµµατα περιγράφονται παρακάτω
όπως και τα ακριβή σχέδια των κρεβατιών.
Τα κρεβάτια θα κατασκευασθούν από ξύλο οξιάς εκτός από τα µέρη όπου θα τοποθετηθούν
επιφάνειες ξύλου(κεφαλάρι- ποδαρικό – περιφερειακά του στρώµατος, όπως φαίνεται και στα
σχέδια) από ΜDF µε επένδυση οξιάς. Το τελάρο όπου θα πατάει το στρώµα θα είναι µεταλλικό µε
ξύλινες τάβλες.
Τα στρώµατα θα είναι από αφρώδες υλικό (αφρολέξ) ενώ οι επιφάνειες πάνω και κάτω από λάτεξ
πάχους δύο (2) εκατοστών. Το κάθε στρώµα θα έχει συνολικό πάχος (αφρολέξ και λάτεξ) 15
εκατοστά µεγέθους 0,90 µέτρα επί 1,90 µέτρα.
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Η επένδυση (κάλυµα στρώµατος) θα είναι µε ύφασµα τύπου Σαντούκ, (ανθεκτικό ύφασµα τύπου
δερµατίνης). Το κάλυµα θα αφαιρείται µε φερµουάρ και θα πλένεται. Τα καλύµατα θα είναι για
στρώµατα µεγέθους 0,90χ1,90 µέτρα και ύψος 15 εκατοστά.
Για την κάλυψη των αναγκών µας θα χρειαστούµε πενήντα (50) στρώµατα και εβδοµήντα (70)
καλύµατα.
Οι ακριβείς διαστάσεις και τα σχέδια των κρεβατιών σας παραθέτονται παρακάτω.
Σχέδιο κουκέτας.

Σχέδιο κρεβατιού 1.
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Σχέδιο κρεβατιού 2

Σχέδιο κρεβατιού 3
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Β) «Προϋπολογισµός προµήθειας στρωµάτων & κρεβατιών στο Παρ. ΑΑΠµεΑΘ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΙ∆Η / ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ /ΤΙΜΕΣ
α/
α

1
2
3
4
5

ΕΙ∆ΟΣ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΚΟΥΚΕΤΕΣ

ΚΡΕΒΑΤΙΑ
ΚΑΛΥΜΑΤΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
-

ΤΕΜΑΧΙΑ

9+41=50

2
5
70
127

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

120,00€
900,00€
850,00€
40,00€

6.000,00€
1.800,00€
4.250,00€
2.800,00€

7.380,00€
2.214,00€
5.227,50€
3.444,00€

14.850,00€
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

18.266,50€
ΜΕ ΦΠΑ

-

Γ) Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τη συνολική τιµή της προσφοράς και το
ποσοστό Φ.Π.Α. Το κόστος µεταφοράς και τοποθέτησης επιβαρύνει τον ανάδοχο. Κάθε
προσφορά οφείλει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των
στρωµάτων, κρεβατιών, κουκετών, καλυµµάτων στρωµάτων, prospectus και φωτογραφίες
σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της προµήθειας ορίζεται
σε (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
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Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει µία προσφορά αν η αρµόδια επιτροπή
απευθείας αγορών κρίνει ότι η ποιότητα δεν καλύπτει τα απαιτούµενα πρότυπα.
Ο ανάδοχος της προµήθειας µε την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να προσκοµίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος
χωρίς ΦΠΑ δηλαδή ποσού 742,50€, για διάστηµα µέχρι την επιστροφή της .
∆) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.

Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας
Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ. 0,10%
Χαρτόσηµο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ.
ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου του Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ.

Ε) Η πληρωµή θα γίνει µέσα σε χρονικό διάστηµα 60ηµερών από την κατάθεση των
κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
γ) Τιµολόγιο Πώλησης
δ) Πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή του Παραρτήµατος
Ζ) Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο γραφείο προµηθειών του Κέντρου στη
διεύθυνση kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com σε µορφή PDF µέχρι την 20η
Φεβρουαρίου 2015 µε θέµα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΚΟΥΚΕΤΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ». Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν µόνο
τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς και την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της
πρόσκλησης ,που επισυνάπτονται.
Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει από την επιτροπή των απευθείας αγορών 2015
(Α∆Α:ΩΥ∆ΛΟΞΧΣ-Ω69) του παραρτήµατος ,που θα ελέγξει την συµβατότητα των
υλικών µε την προσφορά ,την αρτιότητα της κατασκευής και τις ποσότητες .Η επιτροπή θα
συντάξει και θα υπογράψει πρακτικό παραλαβής της προµήθειας ,το οποίο είναι
απαραίτητο για την πληρωµή του αναδόχου.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Εταιρεία αποδελτίωσης www.clipnews.gr
2) Εταιρεία αποδελτίωσης www.innews.gr
3) Εταιρεία αποδελτίωσης www.promitheies.gr
4) Εταιρεία αποδελτίωσης www.akep.gr
5) Εταιρεία αποδελτίωσης www.info-news.gr
6) Εταιρεία αποδελτίωσης www.panoptis.gr
7) Εταιρεία αποδελτίωσης www.ergolhpths.gr

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ

