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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θεσσαλονίκη: 22/04/2015
Αρ. Πρωτ.: 1304

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ
Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.127)
 Τηλ: 2313022631-632-634 &2313054852-853-854
 Fax: 2313000703
Website : www.kkp-km.gr

Α.Δ.Α.Μ:15REQ002720040
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
22η/2015
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ –ΚΟΥΚΕΤΑΣ- ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ &
ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.650,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»
To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ηλεκτρονικές προσφορές για την
προμήθεια (50) στρωμάτων,(1) κουκέτας ,(3) κρεβατιών και (70) καλυμμάτων στρωμάτων
για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του Παραρτήματος ΑΑΠμεΑΘ στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης (ΚΑΕ 1139) σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13η /7-4-2015 (Θέμα 8ο) απόφαση
του Δ.Σ. (Α.Δ.Α: 7Ξ6ΣΟΞΧΣ-Χ1Π) (CPV:39143110-0 & CPV:37414100-4) .
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 10.650,00€ +
Φ.Π.Α. (13.099,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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.
Για την αγορά μίας (1) κουκέτας και τριών (3) κρεβατιών (ειδικής κατασκευής και με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά).
Το ένα (1) κρεβάτι θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 1 και τα δύο
(2) κρεβάτια σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ 2.
Οι προδιαγραφές για τα κρεβάτια, τα στρώματα και τα καλύματα περιγράφονται
παρακάτω όπως και τα ακριβή σχέδια των κρεβατιών.
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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) και η μία επιφάνεια καλυμμένη
από λάτεξ πάχους δύο (2) εκατοστών. Το κάθε στρώμα θα έχει συνολικό πάχος (αφρολέξ
και λάτεξ) 15 εκατοστά μεγέθους 0,90 μέτρα χ 1,90 μέτρα.
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.
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Σχέδιο κρεβατιού 1.

Σχέδιο κρεβατιού 2

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και το κατασκευαστικό τμήμα της προμήθειας θα
παρέχεται από τον Συντονιστή της Ομάδας του Παραρτήματος ΑΑΠμεΑΘ κ. Πασαλίδη Χρήστο
στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και στο Τηλ. 2313320100(2057).
.
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Β) «Προϋπολογισμός προμήθειας στρωμάτων & κρεβατιών στο Παρ. ΑΑΠμεΑΘ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΙΔΗ / ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ /ΤΙΜΕΣ
α/α
ΕΙΔΟΣ
1
2
3.
4
ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ
ΚΟΥΚΕΤΑ
ΚΑΛΥΜΑΤΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
-

50
3
1
70
124

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
100,00
800,00
800,00
35,00
-

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
5.000,00
2.400,00
800,00
2.450,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ
6.150,00
2.952,00
984,00
3.013,50

10.650,00

13.099,50€

Γ) Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ
και το ποσοστό Φ.Π.Α. ξεχωριστά. Το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης επιβαρύνει τον
ανάδοχο. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας ορίζεται σε (30) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μία προσφορά αν η αρμόδια επιτροπή
απευθείας αγορών κρίνει ότι η ποιότητα των υλικών και η τεχνική περιγραφή δεν καλύπτει
τα απαιτούμενα πρότυπα.
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 δηλαδή ποσού 532,50€, για διάστημα μέχρι την επιστροφή της .
Δ) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.

Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας
Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%
Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.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-ΔΑ
δ) Πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή του Παραρτήματος (από το Κέντρο)
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Ζ) Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο γραφείο προμηθειών του Κέντρου στη
διεύθυνση:
kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com
σε μορφή PDF μέχρι την 4η Μαϊου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ με θέμα:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΚΟΥΚΕΤΕΣΚΡΕΒΑΤΙΩΝ».
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν τον πίνακα οικονομικής προσφοράς και την
υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης ,που επισυνάπτονται .
Κάθε προσφορά οφείλει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών
των στρωμάτων, κρεβατιών, κουκετών, καλυμμάτων στρωμάτων,
prospectus και
φωτογραφίες σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
Η αξιολόγηση των προσφορών της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή των απευθείας
αγορών 2015 (ΑΔΑ:ΩΥΔΛΟΞΧΣ-Ω69) του παραρτήματος ,που θα ελέγξει την
συμβατότητα των υλικών με την προσφορά ,την αρτιότητα της κατασκευής και τις
ποσότητες ,με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.
Η επιτροπή θα συντάξει και θα υπογράψει πρακτικό που θα σταλεί στο Δ.Σ. για την
έγκριση , την κατακύρωση και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παραλαβή της
προμήθειας θα γίνει από την ορισθείσα επιτροπή του Κέντρου με την σύνταξη του
σχετικού πρακτικού , 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

