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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και τοποθέτηση λευκών 
τετράφυλλων κουφωμάτων PVC (2 τεμ) και κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών  
κικλιδωμάτων (2 τεμ) για τα κουφώματα που θα αντικατασταθούν στο χώρο του αρχείου του 
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός», ποσού 3.000,00 € με τον Φ.Π.Α24% 
CPV: 44221000-5 παράθυρα πόρτες και συναφή είδη 
 
 
Το ∆ηµοτικόΒρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», λαμβάνοντας υπόψη  

1. το πρωτογενές αίτημα με αρ.πρωτ.5713/29/11/2018,  
2. την υπ΄αριθμ. Α.Α.Υ.469/29.11.2018,  εγκεκριμένο αίτημα (αρ.πρωτ./29.11.2018) για προμήθεια 

και τοποθέτηση λευκών τετράφυλλων κουφωμάτων PVC (2 τεμ) και κατασκευή και τοποθέτηση 
μεταλλικών κικλιδωμάτων (2 τεμ) για τα κουφώματα που θα αντικατασταθούν στο χώρο του 
αρχείου του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός», ποσού 3.000,00 € με 
τον Φ.Π.Α24%.  

3. Το γεγονός ότι για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει σχετική πίστωση στον Κ.Α 02.10.7133 
«Έπιπλα και σκεύη» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018 του Ιδρύματος, όπως 
ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 118 και 328 για απευθείας αναθέσεις) 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 

 
 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει εγγράφως προσφορά, για την προμήθεια 
για προμήθεια και τοποθέτηση λευκών τετράφυλλων κουφωμάτων PVC (2 τεμ) και κατασκευή και 
τοποθέτηση μεταλλικών κικλιδωμάτων (2 τεμ) για τα κουφώματα που θα αντικατασταθούν στο χώρο του 
αρχείου του Ιδρύματος, του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός». Ο 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € (τριών χιλιάδων ευρώ)  με τον Φ.ΠΑ 
24% και οι τεχνικές προδιαγραφές όπως φαίνεται παρακάτω: 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
TIMH/ΤΕΜ 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 

TIMH ΜΕ 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 
προμήθεια και τοποθέτηση λευκών τετράφυλλων 
κουφωμάτων PVCομοίων με των υφιστάμενων (σταθερό 
πάνελ, σταθεροί φεγγίτες, δύο σταθερά και διπλό 
ανοιγόμενο ανακλεινόμενο παράθυρο) διαστάσεων 
220x200εκ. και κατασκευή και τοποθέτηση μαύρων 
μεταλλικών κικλιδωμάτων για τα κουφώματα που θα 

2 959,68 € 1.919,36 € 



αντικατασταθούν, διαστάσεων 220Χ200εκ τα οποία θα 
τοποθετηθούν στις τοιχοποιίες για μέγιστη ασφάλεια. Τα 
μπάζα και τα αποψιλωθέντα υλικά που θα προκύψουν θα 
απομακρυνθούν με την ευθύνη του αναδόχου 

Εργασία  500,00 € 500,00 € 

   2.419,36 € 

Φ.Π.Α24%   580,64 € 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ24%   3.000,00 € 

 
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του ν. 4412/2016του (άρθρο 118 
για απευθείας αναθέσεις)και θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Προέδρου με 
κριτήριο κατακύρωσης με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά 
μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χαμηλότερη τιμή) 
 
Ο υπογράφων τη σύμβαση  βαρύνεται με κράτηση φόρου εισοδήματος  στο καθαρό ποσό της αξίας και 
κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη. Επιπλέον τον προμηθευτή βαρύνει κράτηση 0,06 % η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης για τις λειτουργικές 
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 
του άρθρου 4 του Ν.4013/15-9-2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 375 παρ.7 του Ν.4412/2016 
και κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. (παρ.3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 
969/22.03.2017 τεύχος Β')) 
 
Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ∆ηµοτικού 
Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/και στο ΚΗΜΔΗΣ σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο 
4412/2016, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν γνώση και των συνημμένων εγγράφων  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστούς φακέλους καθημερινά 
08:00πμ έως 14:30μμμ, το αργότερο μέχρι την 10/12/2018, στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος, με 
φυσικό (οδός 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη ) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση : 
agstyl1@otenet.gr).Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11/12/2018, ημέρα Τρίτη 
 
Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, οι συμμετέχοντες οφείλουν 
να καταθέσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, (αρμόδια υπάλληλος Χαμουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ 2310-941777 
µε εσωτερικό 21, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 

 
 
 
 
 
 

ΓναρδέλληΜελποµένη 
 


