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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Υπεύθυνος: Δοξάνη Φωτεινή
Τηλ: 2313 062634 (130)
Fax: 2313 000703
Υπεύθυνος Μηχανικός – Μηχανολόγος: Τζάνης Νικ.
Τηλ. 2313-320048

Θεσ/νίκη 24.10.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 3844
Α.Δ.Α.Μ: 18REQ003878334
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 26η/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.800,00€
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει της τιμής
Ημερομηνία: 07.11.2018 ημέρα Τετάρτη
Ώρα: 10:00 π.μ.
Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7
Θεσσαλονίκη 546 30
Εργασίες επισκευής εξοπλισμού των μαγειρείων του
Π.Χ.Π. « Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
2.800,00 (άνευ Φ.Π.Α. 24%)

CPV

39722200-1

KAE

1129

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και
τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής:
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Α. Τεχνικές προδιαγραφές

Παράρτημα

Α

Β. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα

Β

Γ.

Παράρτημα

Γ

Έγγραφο επίσκεψης στον χώρο του Π.Χ.Π. «Ο Άγιος
Παντελεήμων»

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
Καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την 39η/ 17.10.2018 , Θέμα 7ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΙ1ΒΟΞΧΣ-3ΩΦ)
2.2 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 58 (1579/ 14.05.2018) για τον ΚΑΕ 1129
(ΑΔΑ: 616ΔΟΞΧΣ-ΣΣ8 ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για Εργασίες επισκευής
εξοπλισμού των μαγειρείων του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, προϋπολογισμού
2.800,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%).
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφείο Προμηθειών
06.11.2018, ημέρα Τρίτη
07.11.2018 ημέρα Τετάρτη
Κέντρου
Παπαρηγοπούλου 7
Θεσσαλονίκη 546 30

Ώρα: 14.00

Ώρα 10.00

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση την
υπ' αριθμό 39η/ 17.10.2018, Θέμα 7ο, απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου (ΑΔΑ:
ΩΙ1ΒΟΞΧΣ-3ΩΦ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής, για την επιλογή αναδόχου για εργασίες επισκευής εξοπλισμού των μαγειρείων
του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ προϋπολογισμού 2.800,00 € (άνευ ΦΠΑ
24%).
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές τεχνικές/ εμπορικές εταιρίες ή ατομικές τεχνικές/
εμπορικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές του
είδους του διαγωνισμού της διακήρυξης .

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά»,
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,
γ. Ο τίτλος της διακήρυξης,
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών),
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email),
Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική
υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους με τις ενδείξεις:
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις:
1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C
316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
3
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της
παρούσας διακήρυξης (26η/2018 ) και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς
είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού (07.02.2019).
3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί
το πολύ τρεις μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους.
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι
χρησιμοποιηθούν θα φέρουν πιστοποίηση CE.

τα

ανταλλακτικά

που

θα

5. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
6. Αποδεικτικό έγγραφο πρόσφατης επίσκεψης του υποψήφιου στο Π.Χ.Π. «Ο
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» με υπογραφή του Διευθυντή του Παραρτήματος
ή του υπεύθυνου τεχνικού υπηρεσίας (παράρτημα Γ).
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με τη ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Αριθμός Διακήρυξης Νο 26η /2018 - Εργασίες
επισκευής εξοπλισμού των μαγειρείων του Π.Χ.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
και τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το έντυπο του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ συμπληρωμένο.
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής.
Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς και με το Φ.Π.Α. (θα αναγράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς). Στην τιμή περιλαμβάνονται:
1. Μεταφορά του υπό επισκευή εξοπλισμού στην εταιρεία του και επιστροφή του
μετά το πέρας των εργασιών στο ίδρυμα(σε περίπτωση που δεν δύναται να
επισκευαστεί επί τόπου στο χώρο των μαγειρείων)
2. Τοποθέτηση, επισκευή, σύνδεση-αποσύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο του
εξοπλισμού, τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρικών κουζινών για
την παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
3. Αντικατάσταση καλωδίων εσωτερικά του εξοπλισμού
4. Όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη
ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν
λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά
5. Οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦOΡΩΝ
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια
επιτροπή του Κέντρου σε κλειστή συνεδρία και μετά το πέρας αυτής, οι
συμμετέχοντες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στους φάκελους όλων των υποψηφίων.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 10 ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες στο
διάστημα αυτό, δίνεται η δυνατότητα παράτασης κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και
έγκρισης της από το αρμόδιο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η εκτέλεση των εργασιών επισκευής εξοπλισμού των μαγειρείων θα γίνεται υπό την
επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Κέντρου.
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την πληρωμή του Αναδόχου, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Τιμολόγια,
 Προμήθειας υλικών & παροχής υπηρεσιών ή
 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα Δελτία
Αποστολής των υλικών.
Β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Δ) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5
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Ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για
κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:
1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας, για τις εργασίες και 4% για
τα υλικά.
2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ 0,06%.
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
4. ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
5. Α.Ε.Π.Π. 0,06%
6. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Α.Ε.Π.Π.
7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π.

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ
1. Ο ανάδοχος πoυ δεv πρoσέρχεται, μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ oρίστηκε, vα
υπoγράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς από τηv
κατακύρωση ή αvάθεση πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ
απoρρέει απo αυτήv, με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από γvωμoδότηση
τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ.
2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απ' αυτή, εφόσov δεv παρείχε τις
υπηρεσίες του μέσα στόv συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης πoυ τoυ δόθηκε
μετά από αίτησή του.
3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή απo τηv
σύμβαση, εφόσον:


Η σύμβαση δεv υπoγράφηκε με ευθύvη του Κέντρου.

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με τηv απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτoυ από τη σύμβαση μπoρεί vα τoυ
παρασχεθεί η δυvατότητα παροχής υπηρεσίων μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της
ημερoμηvίας διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίvεται σε βάρoς τoυ, πέραv της
oπoίας oυδεμία παροχή υπηρεσίων γίvεται δεκτή.
ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα ημερών για την υπογραφή του σχετικού
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συμφωνητικού και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το
5% της συμβατικής αξίας του έργου προ Φ.Π.Α.
2. Στα πλαίσια της εγγύησης οι εργασίες αποκατάστασης και τα τυχόν νέα υλικά για
αντικατάσταση που θα χρειαστούν θα είναι αποκλειστικής ευθύνης και οικονομικής
επιβάρυνσης του Αναδόχου.
3. Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, αστοχία υλικού, κακοτεχνίας ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στείλει ειδικό τεχνίτη για να αντικαταστήσειεπισκευάσει την εκάστοτε ζημία χωρίς επιπλέον χρέωση για το ίδρυμα.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου
www.kkp-km.gr, στο www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η Πρόεδρος του Κέντρου

Καρασαββίδου Συλβάνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
για τις “Εργασίες επισκευής εξοπλισμού των μαγειρείων του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”
Αρ. Πρωτ. 3597/ 03-10-2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.800,00€ (Άνευ ΦΠΑ 24%)
Οι εργασίες επισκευής για τα μαγειρεία του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ θα
είναι οι ακόλουθες:


Ηλεκτρική κουζίνα νο1:

 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) μαντεμένιων ηλεκτρικών εστιών 30Χ30εκ.
 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) διακοπτών εστιών 230Vt


Ηλεκτρική κουζίνα νο2:

 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) μαντεμένιων ηλεκτρικών εστιών 30Χ30εκ.
 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) διακοπτών εστιών 230Vt


Ηλεκτρική κουζίνα νο3:

 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) μαντεμένιων ηλεκτρικών εστιών 30Χ30εκ.
 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) διακοπτών εστιών 230Vt


Ηλεκτρική κουζίνα νο4:

 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) μαντεμένιων ηλεκτρικών εστιών 30Χ30εκ.
 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) διακοπτών εστιών 230Vt
Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες και τα υλικά
(εσωτερικές καλωδιώσεις εστιών κτλ) περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους
εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των
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εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν
κατονομάζονται ρητά.
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου θα περιλαμβάνουν τα εξής:


Μεταφορά του υπό επισκευή εξοπλισμού στην εταιρεία του και επιστροφή
του μετά το πέρας των εργασιών στο ίδρυμα(σε περίπτωση που δεν δύναται
να επισκευαστεί επί τόπου στο χώρο των μαγειρείων)



Τοποθέτηση, επισκευή, σύνδεση-αποσύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο του
εξοπλισμού, τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρικών κουζινών για
την παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.



Αντικατάσταση καλωδίων εσωτερικά του εξοπλισμού



Πιστοποίηση CE των ανταλλακτικών.



Μέγιστος χρόνος επισκευής όλου του εξοπλισμού 10 εργάσιμες ημέρες



Οι μέρες και ώρες των εργασιών επισκευής που θα χρειαστεί να γίνουν στο
χώρο του ιδρύματος θα υποδειχθούν από τη διεύθυνση του Ιδρύματος.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο1
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο3
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο4
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο4
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
600€
100€
600€
100€
600€
100€
600€
100€
2.800€
672€
3472€

Ο προϊστάμενος
της τεχνικής υπηρεσίας
Μουσμούτης Κωνσταντίνος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εργασίες επισκευής εξοπλισμού των μαγειρείων του Π.Χ.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» (συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των τεχνικών
προδιαγραφών της 26η /2018 πρόσκλησης ενδιαφέροντος)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο1
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο3
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο4
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο4

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ):
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):
ΦΠΑ 24% (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ):

ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ):
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ–ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Π.Χ.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Ο ……………………………………………………… υπεύθυνος της
(ονοματεπώνυμο)

εταιρίας ………………………………………… που λαμβάνει
(επωνυμία εταιρίας)

μέρος στο διαγωνισμό με αρ. διακήρυξης 26η/2018
επισκέφτηκα τους χώρους του Π.Χ.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
που θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής εξοπλισμού των
μαγειρείων την ………………………………………….και
(ημερομηνία)

………………… και έλαβα γνώση των ιδιαιτεροτήτων και της
(ώρα)

έκτασης των εργασιών.

Ο προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

Δ/ντης Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ή υπεύθυνος Τεχνικής Υπηρεσίας

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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