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Θεσσαλονίκη
ΘΕΜΑ : «2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δύο (2)
ανοξείδωτων πάγκων και (1) μιας ποδοβαλβίδας για την κουζίνα του Ιδρύματος,
(1) μιας ιματιοθήκης για τον χώρο των πλυντηρίων, (1) μιας αλλαξιέρας έπιπλο
και (2) δύο στρωμάτων αλλαξιέρας για τον παιδικό σταθμό του Ιδρύματος, συν.
ποσού 3.461,60€ 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 την υπ. αριθµ.194/2019
Α.Α.Υ, δύο (2) ανοξείδωτων πάγκων και (1) μιας ποδοβαλβίδας για την κουζίνα
του Ιδρύματος, (1) μιας ιματιοθήκης για τον χώρο των πλυντηρίων, (1) μιας
αλλαξιέρας έπιπλο και (2) δύο στρωμάτων αλλαξιέρας για τον παιδικό σταθμό
του Ιδρύματος. 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 μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ανά είδος
ξεχωριστά ή για το σύνολο των ειδών. Η προμήθεια και η τοποθέτηση θα
εκτελεστούν 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 3.461.60 € 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:

Περιγραφή αντικειμένου
Ποσότητα
ερμάρια-πάγκοι ανοξείδωταμε 2+2 πόρτες
ανοιγόμενες από την μία πλευρά με 1+1 ράφι
2
ρυθμιζόμενο καθ’ύψος εσωτερικά βαρέως

Τιμή
μονάδος
χωρίς
Φ.Π.Α24
%

725,81 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.451,62 €

τύπου, με πόδια ρυθμιζόμενα καθ’ύψος έως 15
εκατοστά,
διαστάσεων
Μ2,90xΠ80xΥ8690εκατατοστά.
cpv39141000-2 Έπιπλα κουζίνας
ιματιοθήκη με ράφια για την τακτοποίηση των
καθαρών και σιδερωμένων ειδών ιματισμού του
βρεφοκομείου (βρεφικά ρούχα, σεντόνια, πετσέτες
κτλ), διαστάσεων 3,5m (μήκος) x 2,0m (ύψος) x
0.35m(βάθος). λευκή μελαμίνη ή απομίμηση ξύλου
χωρισμένη στα τέσσερα και σε κάθε στήλη πέντε
ράφια ανοιχτά.
cpv 44212320-8 Διάφορες κατασκευές

1

900,00

900,00

ειδική κατασκευή (αλλαξιέρα) από μελαμίνη
(λευκό χρώμα) στον χώρο των w.c του παιδικού
σταθμού, για το άλλαγμα των παιδιών, θα
τοποθετηθεί ένας πάγκος νοβοπαν, από κάτω ένα
ντουλάπι με δύο πόρτες και βάση στηριγμένη πάνω
από την υπάρχουσα ντουζιέρα. Εσωτερικά θα έχει
διαχωριστικό και ένα ράφι για να χωράει ο υπάρχων
κάδος απορριμμάτων. (80x80x85cm).
cpv 44212320-8 Διάφορες κατασκευές

1

180,00 €

180,00 €

2

70,00

140,00

1

120,00

120,00

στρωματάκια για αλλαξιέρα επενδυμένα με
αδιάβροχο υλικό (συνθετική δερματίνη -χρώμα
μπεζ) διαστάσεων: το ένα 80x80x8 και το άλλο
διαστάσεων 130x65x12.
CPV: 39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού
Ποδοβαλβίδα ζεστού και κρύου νερού, δαπέδου,

στρόγγυλη (push) για την κουζίνα με εργασία
τοποθέτησης

2.791,62 €

Καθ.αξίας

669,98 €

Φ.Π.Α24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ24%

3.461,60 €

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
Με την παράγραφο 9 του άρθρου 43 του νομοσχεδίου όπου προστίθεται η παρ.5 στο
άρθρο 94 του Ν.4412/2016, οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν στην τεχνική
τους προσφορά την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Στην
περίπτωση που ο προσφέρων, κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να
δηλώσει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα

κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Στην περίπτωση που οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το
τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν
την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν
και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν
και υπεύθυνη δήλωση τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί
έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην
οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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 18/06/2019
μέχρι την 26/06/2019 στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος,με φυσικό (οδός 28ης
Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση :
agstyl1@otenet.gr).
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.

Γναρδέλλη Μελποµένη

