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Αθήνα, 21.01.2016 

Α.Π: ΔΙΑ/2016/10 

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για  προμήθεια (1) 

Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ 

ΔΙΑΒΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την 

έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 1324/2015 

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια επαγγελματικής 

ηλεκτρικής  κουζίνας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Γενικοί Όροι 

Είδος  / Ποσότητα  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΝΑ (1)  ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

3.430,00€ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  

ΜΕ Φ.Π.Α 

4.218,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και πάσης φύσεως φόρους 

και κρατήσεις 

C.P.V 39711360-0 

K.A.E 14-01 

Τεχνικές προδιαγραφές – 

Πίνακας συμμόρφωσης 

Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ (Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

συμπληρώσουν την στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ και να καταθέσουν το έντυπο 

σφραγισμένο και υπογεγραμμένο)  

Διευκρινίζεται ότι: ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα 

prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και 
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εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, 

service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, 

πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο 

διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα  (60) ημερολογιακές 

ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 

οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.,  επί της οδού  

Ιθάκης42 , Αθήνα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05/02/2016  και ώρα 

11:00 π.μ.    

2.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών 

της παρούσας Έρευνας Αγοράς να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων 

έρευνας αγοράς    

1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της 

σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης της 

επαγγελματικής κουζίνας  προσκομίζοντας αποδεικτικό ασφαλιστικής και 

φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ.  

Χρόνος / τόπος παραλαβής 

/Μεταφορικά 

20  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  στη Διεύθυνση 

Σταυροπούλου 29, Αθήνα . Τα έξοδα μεταφοράς του είδους βαραίνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Εγκατάσταση / Επίδειξη 

Εξοπλισμού 

Ο ανάδοχος οφείλει  με την παράδοση των ειδών  να προβεί σε 

εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και μία επιτυχή δοκιμή καλής λειτουργίας 

του νέου εξοπλισμού, όπως και την επίδειξη στο προσωπικό της Μονάδας 

του τρόπου λειτουργίας του εξοπλισμού . 

Εγγύηση  Ελάχιστος χρόνος εγγύησης ένα (1) έτος. 

Τρόπος πληρωμής / 

Δικαιολογητικά  

Εντός 10  ημερών από την παραλαβή του είδους  με την προσκόμιση 

φορολογικής ενημερότητας . 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 0,10% υπέρ υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 παρ.3 ν.4013/2011), 
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2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), φόρος 

εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2108660087 εσωτερικό 21  

Όνομα Υπεύθυνου: Λεοντόπουλος Δημήτρης   

Ματαίωση έρευνας αγοράς     Το ΚΕΘEΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και 

διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της Έρευνας Αγοράς, χωρίς οι 

συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Δημοσιοποίηση / παραλαβή 

των όρων έρευνας αγοράς  

1. Η  παρούσα  έρευνα αγοράς αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  

Οργανισμού (http://www.kethea.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνουν 

σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά, έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεση του 

πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα 

ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις 

επ’ αυτής στο accounting@kethea-diavasi.gr 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι 

περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

O Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν 

συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζονται. 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της 

προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα 

Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή 

δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από 

αυτούς δεν απορρίπτονται.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούνται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το 

οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας 

εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 

στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των 

περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. 

Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή 

όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση 

θεωρείται αρνητική. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Ποσότητα 1 

  

2.  
Ελάχιστη ηλεκτρική Ισχύς (Kw) 16,0 

  

3.  
Παροχή Τριφασική  

  

4.  
Υλικό κατασκευής       INOX 

  

5.  
Μέγιστες διαστάσεις (ΜχΠχΥ) cm 80x93x80 

  

6.  
Αριθμός εστιών  4 

  

7.  

Εστίες με τετράγωνες πλάκες ελάχιστων 

διαστάσεων 30χ30 

ΝΑΙ 

  

8.  
Πρόσθετος εξοπλισμός (πχ ταψιά ,σχάρες ) ΝΑΙ 

  

9.  

Φούρνος με τουλάχιστον 3 θέσεις για λαμαρίνες. 

Θα πρέπει να χωράει τις υφιστάμενες λαμαρίνες 

διαστάσεων 48,5χ67  

ΝΑΙ 

  

10.  
Ελάχιστο χρονικό διάστημα εγγύησης 1 έτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου. Την προσφορά σας μπορείτε 

να την προσκομίζετε με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ  ΔΙΑΒΑΣΗ,  επί της οδού  Ιθάκης 42 ,  μέχρι την  Παρασκευή  05/02/2016  και ώρα  11π.μ.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προμήθειας στην εταιρία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις υπέρ οργανισμών ψυχικής 

υγείας 2% και φόρος εισοδήματος 4% για υλικά . Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο  2108660087 εσωτερικό 21 κος 

Λεοντόπουλος Δημήτρης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ 
/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Επαγγελματική Ηλεκτρική Κουζίνα Τεμάχιο 1   
 

      
 

      
 

      
 

 
 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ (€)  
 

Φ.Π.Α (23%)  
 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)   
 

Η προσφορά ισχύει για 60 ημέρες.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας έρευνας αγοράς.   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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