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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και τοποθέτηση
με αντιολισθηρά δάπεδα pvcσε δύο αίθουσες του παιδικού σταθμού του
Ιδρύματοςκαι ένα laminate δάπεδοστο γραφείο προμηθειών, συν. ποσού 2.740,00
€ με τον Φ.Π.Α24%
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016 3, του άρθρου 328 του Ν.
4412/2016 για τις απευθείας αναθέσεις, του Π.Δ 80/2016 και του άρθρου 203 του
Ν.4555/2018 προτίθεται να πραγματοποιήσει σύµφωνα µε τις υπ. αριθµ 110111/2019 Α.Α.Υ, προμήθεια και τοποθέτηση με αντιολισθηρά δάπεδα pvc σε δύο
αίθουσες του παιδικού σταθμού του Ιδρύματος και ένα laminate δάπεδο στο
γραφείο προμηθειών. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 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.
Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση θα υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των
ειδών και εργασιών.Η προμήθεια και η εργασία θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο
χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία ανάλογα με την ανάγκες του Ιδρύματος.
Τόπος παράδοσης των προϊόντων και εργασιών ορίζεται το Δημοτικό Βρεφοκομείο
Θεσσαλονίκης «OΑγ.Στυλιανός»
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.740,00 € με τον Φ.ΠΑ
24%. Οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος
οικονομικού έτους 2019. Τα είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές και το κόστος τους
αναλύονται παρακάτω:
Τιμή
μονάδος Σύνολο
χωρίς
χωρίς
Περιγραφή αντικειμένου
Ποσότητα
Φ.ΠΑ
Φ.Π.Α
Τάπητας pvc μη τοξικό µε υλικό αντιολισθηρό,
ζεστό στην αφή και στην όψη, εύκολο στον
καθαρισµό αντιστατικό, αντιβακτηριακό,
75τμ
10,00 €
750,00 €
ηχοαπορροφητικό (συν.επιφάνειας 75τμ)
 cpv: 33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό
Δάπεδο laminate με σοβατεπί (27τμ)
 cpv44191600-1 Σανίδες παρκέ
κόλλα μαγνητική ειδική για πλαστικό τάπητα
 cpv4111000-1-Οικοδομικά υλικά

27τμ

10,00 €

270,00 €

20 kg

7,134 €

142,68 €

Εργασίες τοποθέτησης τάπητα pvc στις δύο
αίθουσες του παιδικού(συν.επιφάνειας 75τμ)
 cpv 45432110-8-Εργασίες επίστρωσης δαπέδων

Εργασία

10,00 €

750,00 €

Εργασία

11,00 €

297,00 €

Εργασίες τοποθέτησης τάπητα Laminate
συν.επιφάνειας 27τμ και αποξήλωσης παλαιών
παράλληλα με την
αλλαγή του δαπέδου θα αποξηλωθεί ο επιτοίχιος
νιπτήρας και η υδραυλική του εγκατάσταση

(cpv 45432110-8-Εργασίες επίστρωσης δαπέδων
Καθ.αξία 2.209,68 €
530,32 €
Φ.Π.Α24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ24% 2.740,00 €
Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης υποχρεούται
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού όπου θα δεσμευτεί ότι τα είδη που
θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών
προδιαγραφών», χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους
από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, Εάν κατά την παραλαβή των ειδών
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των
τεχνικών προδιαγραφών και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της
επιτροπής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών – προϊόντων να
γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιμα για την χρήση που προορίζονται θα
απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να
αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα σε μία ( 1 ) μέρα
από τη διαπίστωση της παραβιάσεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες
επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο
Ίδρυμα, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής βαρύνεται με κράτηση φόρου
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη
Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/σύµφωνα µε τον ισχύοντα
νόµο 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους από την 19/03/2019
μέχρι την 26/03/2019,στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος,με φυσικό (οδός 28ης
Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση :
agstyl1@otenet.gr).
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 και
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

