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Αθήνα 21/09/2015
Αρ. Πρωτ:ΤΠ7/5277
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Α/Α 77/2015 υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας
και τοποθέτησης ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ΚΕΠΥ Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής (ΟΜΑΔΑ CPV 444), δια της λήψεως προσφορών».
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους, προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για
την ανάθεση και τοποθέτηση ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ΚΕΠΥ Λέσβου της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (ΟΜΑΔΑ CPV 444), δια της λήψεως προσφορών.
Η συνολική δαπάνη για την ανάθεση της προμήθειας, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των
έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (11.900,00€) συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε
αναλογούντος ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική προσφορά
άνευ ΦΠΑ.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, (Ειδικός Φορέας 43-640) Κ.Α.Ε. 1329 – οικονομικού έτους 2015. Η σχετική
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 67618 - αρ. πρωτ. ΤΠ2/4615/26-08-2015 (ΑΔΑ :
6ΦΟ9465ΦΘΕ-ΞΡΠ).
Η παράδοση και η εγκατάσταση, της υπό ανάθεση προμήθειας, από τον Ανάδοχο θα γίνει
στην έδρα του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου, στην περιοχή Μόρια, εντός του
χρόνου που θα ορισθεί στην υπογραφείσα Σύμβαση και στα σημεία που θα υποδειχτούν
από την αναθέτουσα αρχή.
Κατά την παράδοση των υπο προμήθειά ειδών θα γίνει έλεγχος των προϊόντων από την
αρμόδια επιτροπής παραλαβής, η οποία στη συνέχεια θα συντάξει το αντίστοιχο
πρωτόκολλο παραλλαβής.
Στην έγγραφη προσφορά του ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαμβάνει ρητώς τη δέσμευση
ότι θα εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ).

Στην έγγραφη προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναγράφει το χρονικό διάστημα
που απαιτείται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την παράδοση των υπο προμήθεια
ειδών και δεσμεύεται για αυτό.
Έξοδα μεταφοράς, μετακίνησης και εγκατάστασης που μπορεί να προκύψουν,
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά για το
σύνολο του υπό ανάθεση έργου.
Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ΤΕΣΣΕΡΙΣ (04 )
ΜΗΝΕΣ από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί στον προσφέροντα το χαμηλότερο συνολικό
κόστος προσφοράς.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει άπαξ και μετά την πλήρη ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του έργου η οποία θα πιστοποιείται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής
της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του έργου και την προσκόμιση των σχετικών
παραστατικών και η πληρωμή θα γίνει μέσω της αρμόδιας ΥΔΕ.
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί με τη συμπλήρωση του Πίνακα του
Παραρτήματος Β’, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση ως αναπόσπαστο
τμήμα της.
Σημειώνεται ότι στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
Ημερομηνία, Υπογραφή & Σφραγίδα και τα Στοιχεία του προσφέροντα: Επωνυμία, Έδρα,
ΑΦΜ, Νομίμου εκπροσώπου και υπογράφοντος της Οικονομικής Προσφοράς της παρούσης,
τηλέφωνο Επικοινωνίας και αριθμός τηλεομοιοτυπίας.
Επίσης, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου,
χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
(α) όλα τα στοιχεία που δηλώνει και υποβάλλει με την παρούσα προσφορά είναι αληθή και
ακριβή,
(β) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, και
(γ) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
i) δεν έχει επέλθει λύση του νομικού προσώπου, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη
διαδικασία,
ii) δεν υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού ή του ιδρυτικού νόμου, κλπ.
πέραν των προσκομιζόμενων,
iii) ο προσφέρων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος,
iv) ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
v) ότι ο προσφέρων δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί
να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή,
vi) Δεν τελεί σε αποκλεισμό από Διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού.
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο έως και την
Δευτέρα 12/10/2015 και ώρα 10:00, στην έδρα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής , επί
της οδού Λ. Συγγρού 83, Αθήνα 11745, 1ος όροφος-γραφείο Πρωτοκόλλου. Τηλ.: 2109285120.
Η αποσφράγιση θα είναι δημόσια και θα γίνει την Δευτέρα 12/10/2015 και ώρα 11:00, από
την 3η Επιτροπή Αξιολόγησης στο γραφείο συνεδριάσεων της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής , επί της οδού Λ. Συγγρού 83, Αθήνα 11745, 1ος όροφος.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής –
www.firstreception.gov.gr.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τεχνική περιγραφή προμήθειας Ειδών Υγιεινής για τις ανάγκες του ΚΕΠΥ Λέσβου της
κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

1.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΜΧ

1

ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ

78

2

ΠΙΓΚΑΛ

81

3

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

57

4

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

57

5

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ

60

ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ: Χαρτοθήκη από ανοξείδωτο μέταλλο ΙΝΟΧ με γυαλιστερή επιφάνεια

πλήρους

εγκαταστάσεως

παραδοτέα

σε

λειτουργία

(συμπεριλαμβανομένων

υλικών

και

μικροϋλικών).
2.

ΠΙΓΚΑΛ Πιγκάλ δαπέδου τουαλέτας κατασκευασμένο από ανοξείδωτο μέταλλο ΙΝΟΧ με

γυαλιστερή επιφάνεια διαστάσεων Φ10
3.

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ Προμήθεια καθρέπτη νιπτήρα από άθραυστο υλικό διαστάσεων 40x60cm ,

παράδοση επί του έργου και εγκατάσταση αυτού (συμπεριλαμβανομένων υλικών και
μικροϋλικών).
4.

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ Σαπουνοθήκη από ανοξείδωτο μέταλλο ΙΝΟΧ με γυαλιστερή επιφάνεια

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία (συμπεριλαμβανομένων υλικών και
μικροϋλικών)
5.

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ/ΑΓΓΙΣΤΡΟ Κρεμάστρα/άγκιστρο διπλή (2 άγκιστρα) επιμελώς χρωμιομένα

πλήρους

εγκαταστάσεως

παραδοτέα

σε

λειτουργία

(συμπεριλαμβανομένων

υλικών

και

μικροϋλικών).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην στήριξη όλων των παραπάνω υπό προμήθεια
υλικών τα οποία επιβάλλεται να στερεωθούν επαρκώς (διαμπερής στήριξη) επί
θερμομονωτικών πάνελ πετροβάμβακα κατασκευής σάντουιτς, αποτελούμενα από δύο
ελαφρώς διαμορφωμένα ελάσματα γαλβανισμένης και βαμμένης εξωτερικά λαμαρίνας,
πάχους 0,50mm που εσωτερικά φέρουν μόνωση από πετροβάμβακα. Μέτα το τέλος των
εργασιών στήριξης όλων των ανωτέρω, οι τυχόν βίδες που θα προεξέχουν θα
αποκόπτονται και θα καλύπτονται από κατάλληλες πλαστικές τάπες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία …………………..
Επωνυμία Εταιρίας/Επιχείρησης
Έδρα
ΑΦΜ
Όνομα Προσφέροντος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας , mail,
fax
Υπογραφή
Σφραγίδα
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ΤΙΜΗ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

