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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αρ. 25/2018
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΟΥΣΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» - ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ συνολικού προϋπολογισμού 1860,00 € με
Φ.Π.Α..
Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:
-

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Την υπ ’αριθ. 247 22ης/07-06-2018 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την κατασκευή δύο
(2) μεταλλικών περγκόλων με αδιάβροχο μουσαμά που αφορούν στο Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας - δομή
Αμπελώνα, (ΑΔΑ: 7ΘΔ3ΟΞΝ2-Ω1Γ).
Την αριθ. οικ.3110/13-06-2018 (ΑΔΑ:6ΘΙΗΟΞΝ2-ΛΒ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού
1860 ευρώ (ΚΑΕ9723).
Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με ΑΔΑΜ 18REQ003264304 και εγκεκριμένο με ΑΔΑΜ:
18REQ003264288.

Σας καλεί
να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την
κατασκευή δύο (2) μεταλλικών περγκόλων με αδιάβροχο μουσαμά που αφορούν στο Κ.Κ.Π.Π.
Θεσσαλίας - δομή Αμπελώνα συνολικού προϋπολογισμού 1860,00 € με Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας - δομή Γιάννουλης (Παπάγου 49,
41500, Γιάννουλη) από 06/07/2018 μέχρι 16/07/2018 και ώρα 13:00 μ.μ. και θα αποσφραγισθούν
στις 17/07/2018 και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η σιδηροκατασκευή της μιας πέργκολας θα αποτελείται από τα εξής παρακάτω περιγραφόμενα
τμήματα:
Δύο κολώνες 10 Χ 10 ύψους 2,75μ με την κατάλληλη υποδοχή για να αγκυρωθούν στον εξώστη που
είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ένα κοιλοδοκό 10 Χ 10 μήκους 6,00μ που θα αγκυρωθεί στην δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα του
υφιστάμενου κτιρίου σε ύψος 2,85μ από την βάση του εξώστη.
Ένα κοιλοδοκό 10 Χ 10 μήκους 2,50μ που θα αγκυρωθεί και αυτός στην δοκό από οπλισμένο
σκυρόδεμα του υφιστάμενου κτιρίου σε ύψος που θα ακολουθεί την κλίση της πέργκολας.
Ένα κοιλοδοκό 10 Χ 10 μήκους 6,00μ που θα συνδέει τις δύο κολώνες με τον πλαϊνό αγκυρωμένο
κοιλοδοκό .
Έξι εγκάρσιους κοιλοδοκούς 10 Χ 10 μήκους ο καθένας 2,50 μ που θα συνδέουν τις κολώνες με τους
αγκυρωμένους κοιλοδοκούς και θα σχηματίζουν ένα κάναβο 1,00μ χ 2,50 μ στην οροφή της
πέργκολας.
Για την δεύτερη πέργκολα που αφορά στην επικάλυψη της πόρτας που οδηγεί στο υπόγειο θα
αποτελείται από τα εξής παρακάτω περιγραφόμενα τμήματα:
Ένα κοιλοδοκό 10 Χ 10 μήκους 1,70μ που θα αγκυρωθεί στην δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα του
υφιστάμενου κτιρίου.
Μία κολώνα 10 Χ 10 ύψους 1,50 με την κατάλληλη υποδοχή για να αγκυρωθεί στο τσιμεντένιο
δάπεδο έμπροσθεν της πόρτας.
Δύο κοιλοδοκούς 10 Χ 10 μήκους 0,90μ που θα ενώνουν την αγκυρωμένη δοκό με την κολώνα την
καινούργια και την μια κολώνα του εξώστη.
Ένα κοιλοδοκό 10 Χ 10 μήκους 1,60μ που θα ενώνει τις δύο κολώνες.
Εκεί θα δημιουργηθεί στην οροφή ένας κάναβος 0.90μ Χ 1,70μ
Αυτές οι δύο πέργκολες με διαστάσεις 6,00 μ Χ 2,50μ = 15,00 μ2 και 0,90μ Χ 1,70 μ = 1,53 μ2 ήτοι
συνολικά 16,53 μ2 θα επικαλυφθούν με αδιάβροχο μουσαμά χρώματος επιλογής της υπηρεσίας .
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο
σύνολο της βάσει της τιμής. Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική
προϋπολογιζόμενη δαπάνη.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δίνουν προσφορές μόνον επί του συνόλου των ζητούμενων
ειδών/εργασιών & όχι μεμονωμένα.
Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη
οικονομική προσφορά θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι προσφέροντες θα αποβάλλονται
από την διαδικασία.
Σε περίπτωση που ένας προσφέρων έχει απαλλαγή από ΦΠΑ, στην οικονομική προσφορά θα
συμπληρώσει την τιμή χωρίς ΦΠΑ και θα προσκομίσει επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει την
απαλλαγή του για το διάστημα έως την εκτέλεση της προμήθειας.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε ματαίωση της όλης διαδικασίας (σε οποιοδήποτε στάδιο)
αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρει το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρο 213 Ν.4412/2016) ο
ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση των ειδών, σε διαφορετική περίπτωση θα
κηρύττεται έκπτωτος και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ισχύουν για 180 ημέρες.
Οι προσφορές θα αφορούν την προμήθεια μαζί με την συναρμολόγηση ή ότι άλλο απαιτείται για την
ολοκληρωμένη παράδοση των προϊόντων.
Η προμήθεια θα τοποθετηθεί στο σημείο που θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι του παραρτήματος.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει το καταστατικό
καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, επισυνάπτοντας και τα ανάλογα πιστοποιητικά που είναι
υποχρεωτικά. [Ανάλογα με το είδος της εταιρείας (Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε) υποβάλει και όλα εκείνα τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016 (π.χ ποινικά μητρώα για όλα τα μέλη Δ.Σ οι
Α.Ε. κ.τ.λ.]
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ο προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει και τεχνική προσφορά στην οποία θα αναγράφονται οι
προδιαγραφές της προμήθειας. (Τα χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με αυτά της παρούσας
πρόσκλησης).
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα, να συμπληρώσει ή να προβεί σε
διευκρινίσεις όταν κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπάρχουν ασάφειες η επουσιώδη τυπικά
σφάλματα.
Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής θα υπογράψει συμφωνητικό και με
την ολοκλήρωση της προμήθειας θα προσκομίσει το απαιτούμενο παραστατικό. (Αν δεν
προσέλθει για της υπογραφή της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή καλεί τον επόμενο μειοδότη)
Η επίβλεψη και παραλαβή των προσφερόμενων ειδών/εργασιών θα γίνει από Πολιτικό
Μηχανικό που θα ορίσει το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Στον ανάδοχο προμηθευτή θα καταβληθεί το αναλογούν ποσό, μετά την οριστική παραλαβή της
προμήθειας και την έκδοση του εντάλματος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 ημερών.
Η παράδοση - παραλαβή της προμήθειας θα γίνει στο Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας - δομή Αμπελώνα και
ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο έξοδο προκύψει για την παράδοση της προμήθειας βαρύνουν
τον ανάδοχο προμηθευτή.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των προσφορών, οφείλουν να επισκεφτούν
τη δομή Αμπελώνα για αυτοψία από 06-07-2018 μέχρι 16-07-2018 και ώρες 08:00πμ – 14:00μμ
κατόπιν επικοινωνίας, γεγονός που θα αποδεικνύεται με έγγραφο (χορηγείται από την
υπηρεσία) υπογεγραμμένο από υπάλληλο της υπηρεσίας (Βεβαίωση επίσκεψης στο χώρο
της δομής Αμπελώνα).
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του
Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας: www.kkppthessaly.gr.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του
διαγωνιζομένου (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Δ/νση Ηλ. Ταχυδρομείου) και
στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα εξής:
ΠΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ 49 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΠΟΨΙΝ: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
THΛ : 2413503907
Τ.Κ 41500
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ …/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΟΥΣΑΜΑ
ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1860,00 ΜΕ Φ.Π.Α
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/07/2018
ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Εντός του σφραγισμένου φακέλου θα περιέχονται δυο (2) ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι οι
οποίοι θα αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και το περιεχόμενο αυτών
(«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ
Α) Ο πρώτος σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής:
1)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
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α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και ότι
δεσμεύεται να καταθέσει το απόσπασμα ποινικού μητρώου σε περίπτωση που αναδειχθεί
μειοδότης.
β) Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016
γ) Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας.
δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην κατοχή
τους.
2) Φορολογική ενημερότητα
3) Ασφαλιστική ενημερότητα
4) Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις (αφορά εταιρείες)
5) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, τα οποία θα
είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
6) Βεβαίωση επίσκεψης στο χώρο της δομής Αμπελώνα (παρέχεται από την υπηρεσία)
Β) Ο δεύτερος σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην οποία
θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα του
διαγωνιζομένου.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
α/α

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

1

Πέργκολα 6,00μ Χ 2,5μ
Μουσαμάς για την
2
πέργκολα 6,00μ Χ 2,5μ
3 Πέργκολα 0,90μ Χ 1,70μ

4

Μουσαμάς για την
πέργκολα 0,90μ Χ 1,7μ
ΣΥΝΟΛΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα & υπογραφή)

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΡΙΖΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
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