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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Θεσσαλονίκη:    18/ 05  /2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                             Αρ. Πρωτ.:  

 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                          Προς :      Κάθε ενδιαφερόμενο              

              S_ladas@kkpkm.gr 

Website : www.kkp-km.gr 

 

                                                              ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  17η /2020 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

                                                                            ΓΙΑ ΤΗΝ   

   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ» 

ΣΤΟ Κ.ΚΠ.-ΠΚΜ 

 

 

                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία:   1 -  06 -2020,ημέρα Δευτέρα  

Ώρα: 09:00μμ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, 

Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη 546 30 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ 

ΜΠΑΝΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
10.500,00€+ΦΠΑ  

CPV 33193100-0 

KAE 1313 
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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» 

Καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

1.2 Του Ν.4605/19 αρ.43 παρ. 19 γ) . 

 

2. Τις αποφάσεις:  

2.1 Την 9η/ 20-03-2020,  Θέμα 4ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΚΤΜΟΞΧΣ-ΤΦ3).  

2.2 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 53  για τον ΚΑΕ 1313. 

2.3 Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος των τεχνικών προδιαγραφών 20REQ006375400 

2020-03-04 στο ΚΗΜΔΗΣ.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, «για την προμήθεια 

τροχήλατων καροτσιών μπάνιου»   για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του ΚΚΠ-ΠΚΜ  με 

προϋπολογισμό 10.500,00 € + ΦΠΑ 

 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Γραφείο Προμηθειών Κέντρου 
29-05 -2020 

Ημέρα: Παρασκευή    

                 01-06- 2020 

           Ημέρα : Δευτέρα    

 Παπαρρηγοπούλου 7 

Θεσσαλονίκη 546 30 
Ώρα: 14:00 

Ώρα: 9:00πμ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: 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 διακήρυξης. 

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:  
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Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος περιέχει:  

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται 

σε μία από τις καταστάσεις: 

     1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:  

      α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),   

      β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

      γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

     δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το 

ν. 3691/2008 (Α΄166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α΄215). 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας αποδέχεται 

ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης 

και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών από 

την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

 

4. Φορολογική ενημερότητα. 
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5. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά από το 1-5 είναι απαιτητά και η μη προσκόμισή τους 

στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής /τεχνική προσφορά είναι επι ποινής 

αποκλεισμού.  

 
 

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς και με το Φ.Π.Α. και μόνο για το σύνολο της προμήθειας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.  

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει της τιμής δηλαδή η χαμηλότερη προσφορά τιμής  μέσα στα όρια του 

προϋπολογισμού, κάθε άλλη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Η επιτροπή του διαγωνισμού έχοντας υπόψη το αρ. 117 του Ν.4412/16 και την παρ. 4 μπορεί 

να  κάνει σε μία  δημόσια συνεδρίασή της το άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, κατά την κρίση της . 

    

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των εξής 

δικαιολογητικών:  

α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας(αν απαιτείται).  

β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (αν απαιτείται). 

γ) Τιμολόγιο  

δ) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Δντη η προϊσταμένου Παρ.  Κέντρου & φωτοτυπία  από το 

βιβλίο παρουσίας .  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:  

1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας 

2. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% 

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. 0,07% 

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

7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ 

         1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτης από την κατακύρωση ή 
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ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

  2. Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες 

του μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

  3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την 

σύμβαση, εφόσον: 

 Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη του Κέντρου. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

        

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Απαγορεύεται η σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και 

εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και 

η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Αναλαμβάνει την παράδοση των τροχήλατων καροτσιών μπάνιου  σε κάθε 

Παράρτημα χωριστά όπως αυτά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, το 

αποτέλεσμα ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να  προσέλθει μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών για την υπογραφή της 

σύμβασης προσκομίζοντας την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης σε ποσοστό 5% επί  της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στις (30)  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, 

με  δικαίωμα του Κέντρου για την παράταση της σύμβασης  κατόπιν δικαιολογημένου 

αιτήματος και την απόφαση της διοίκησης.  

Η  
Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 

Βασιλική Θ.Μ. Νάκου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο, ζητήθηκε από τα Παραρτήματα  να μας γνωρίσουν τις 

ανάγκες τους όσο αφορά σε τροχήλατα καρότσια μπάνιου. Αφορμή αποτέλεσε η εντολή σας 

για την άμεση αντικατάσταση λόγω παλαιότητας των καροτσιών μπάνιου στο Π.Χ.Π.Θ. "Άγ. 

Παντελεήμων". Σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική υπηρεσία και τις ανάγκες των 

Παραρτημάτων. 

Οι ανάγκες διαμορφώθηκαν ως εξής: 

1.ΠΧΠΘ Αγ. Παντελεήμων τεμάχια  15 

2.ΚΑΑΜΕΑ Σερρών            τεμάχια  01 

3.ΠΑΑΠΑΘ Αγ. Δημητρίου  τεμάχια 12 

4.Γηροκομείο Κιλκίς             τεμάχια 02 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 

κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τροχήλατο κάθισμαWCμε τέσσερις (4) περιστρεφόμενες ρόδες. 

Το κάθισμα διαθέτει ανθεκτικό σκελετό από χάλυβα βαμμένο σε ειδική λευκή, αντισκωριακή 

βαφή για επιπλέον προστασία. 

Η κατασκευαστική δομή του σκελετού είναι τέτοια ώστε επιτρέπει την πρόσβαση του 

καθίσματος πάνω από τη λεκάνη WCκαι τη χρήση του, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση του 

χρήστη από αυτό.  

Το κάθισμα διαθέτει για το λόγο αυτό μεγάλη οπή οχήματος οβάλ. 

Διαθέτει κάθισμα και πλάτη από πολυπροπυλένιο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. 

Διαθέτει ενιαίο ρυθμιζόμενο υποπόδιο (STANDARD) από πολυπροπυλένιο, με δυνατότητα να 

μπαίνει συρταρωτά κάτω από το κάθισμα, για αυτοεξυπηρέτηση και διευκόλυνση χρηστών 

που έχουν τη δυνατότητα να σταθούν από μόνοι τους. 

Το συνολικό βάρος του καθίσματος είναι 14 κιλά και μπορεί να σηκώσει άτομα τουλάχιστον 

με βάρος 130 κιλά. 

Συνολικό πλάτος:55cm 

Πλάτος μεταξύ των μπράτσων:43,5 cm 

Πλάτος καθίσματος:48cm 

 

Ενδεικτικό κόστος 350€Χ30 τεμάχια =10.500€ +ΦΠΑ 24% 

 

Ο Διευθυντής 

 Μουσμούτης Κωνσταντίνος 

Για τεχνικές πληροφορίες τηλ. 2313320034. 

 

 


