
 

1 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Θεσσαλονίκη:  11  / 05/2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                            Αρ. Πρωτ.:    1781                                               

ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ (ΝΠΔΔ) 

ΑΦΜ997288259,Ε΄ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Παπαρρηγοπούλου 7, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη                                      ΑΔΑΜ: 

                                                                                                                              ΑΔΑ:  

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών  

                       Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.127)                                                     

 Τηλ: 2313022631-632-634 &2313054854 

�  Fax: 2313000703 

Email: promitheies.kkpkm@n3.Syzefxis.gov.gr                                           

Website : www.kkp-km.gr 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕNΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Νο 16η/ 2020 

 

Θέμα: «  Προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων για τις ανάγκες του Παρ. Χ.Π. 
Αγ. Παντελεήμων » 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.800,00€+ΦΠΑ   

CPV 4295000-3 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» αρ. 117 
αρ.121 παρ. γ) ,αρ.127, αρ 66, αρ.72 παρ. β) ,αρ.38 καθώς και τις λοιπές διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

2. Τις αποφάσεις:  
2.1 Την 16η/ 8-05-2020,  Θέμα 18ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 65Ξ3ΟΞΧΣ-Λ66). 

2.2 Την έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΚΚΠ-ΠΚΜ για το  έτος 2020-21 από το 
ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. (ΑΔΑ:Ω1Ξ8465Θ1Ω-ΤΧΝ).   

2.3 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 37 για τον ΚΑΕ 7112.01.  
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                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος  με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 

ενός(1)επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων , με προϋπολογισμό  1.800,00€+ΦΠΑ για τις 

ανάγκες του Παρ. Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων. 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 

ΗΜΕΡΟΝΗΜΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Γραφείο Προμηθειών 

Κέντρου 

Ημερομηνία:  21-05-2020 

Ημέρα  : Πέμπτη  

  22-05-2020 

Ημέρα: Παρασκευή 

 

Παπαρρηγοπούλου 7 

Θεσσαλονίκη 546 30 
Ώρα: 14:00μμ 

 

Ώρα: 9:00πμ 

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
που προσδιορίζεται βάσει της τιμής και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.   

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες και δεν γίνονται αποδεκτές.  

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 
του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν το ειδικό επάγγελμα. 

Για την εύκολη αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή 
τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
γ. Ο τίτλος της πρόσκλησης. 
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email) 
 

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα  περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους 
φακέλους με τις ενδείξεις:  
 

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος περιέχει:  

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας   
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αποδέχεται   ρητά  και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

 και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

    2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, όπου ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 

        την ημέρα του διαγωνισμού είναι  Φορολογικά   ενήμερος.  

3. Τεχνική προσφορά: περιγραφή του τύπου και της μάρκας και των προδιαγραφών  

του  πλυντηρίου πιάτων και συνοδευόμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές του 

πλυντηρίου(προσπέκτους ,φωτο, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, φυλλάδια) και την 

εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών.  

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ. 
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 
νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.  
Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει  ΜΟΝΟ μία προσφορά  
Η μη κατάθεση  οικονομικής προσφοράς είναι επι  ποινής αποκλεισμού για τον 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό .  
Η κατακύρωση και ο ανάδοχος θα γίνει για την   πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Αποκλείεται οποιαδήποτε 
αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του 
αντιτίμου της προσφοράς. 
Μετά το άνοιγμα και των οικονομικών προσφορών την ίδια μέρα, συντάσσεται πρακτικό 
από την επιτροπή του διαγωνισμού που αναφέρονται όλες οι τιμές των προσφορών και ο 
ανάδοχος που πρόσφερε την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016.  
Στη συνέχεα του διαγωνισμού η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο, στον 
οποίο έγινε η κατακύρωση να υπογράψει την σύμβαση προμήθειας . 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της προμήθειας  ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημέρα της υπογραφής της.  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   

Η πληρωμή  θα γίνει  σε ευρώ εφάπαξ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 

Τιμολόγιο-ΔΑ ,αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας  και την παραλαβή της προμήθειας 

από την ορισθείσα επιτροπή του Παραρτήματος.  

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

Τον  προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:  

1. Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας 

2. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06% 

3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 

4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 

5. Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

6. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Α.Ε.Π.Π. 

7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π. 
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Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου 

www.kkp-km.gr, στο www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ) .                                                                                               

                   Η  

                         Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

                         Βασιλική Θ.Μ. Νάκου



 

 

[5] 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ   ΠΙΑΤΩΝ  

Προτείνεται η προμήθεια νέου: 

 με ενδεικτικό μέγεθος καλαθιού 50χ50 εκ.,  

ελάχιστο ύψος ποτηριών 38 εκ.,  

ελάχιστη διάμετρο πιάτων 40 εκ.,  

χωρητικότητα δεξαμενής 35 λίτρα τουλάχιστον,  

πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι,  

εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών,  

με ενσωματωμένο αποσκληρυντή.  

 Ενδεικτικές διαστάσεις 620 χ 770 χ 1435/1900h.   

 

ΠΡ.  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  


