
                                                                                    Σελίδα 1 από 5 
 

 

 

 

Α.Π.: ΙΘ/2017/39 

Σίνδος, 23/03/2017 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 κυβικών μέτρων ξυλείας  πεύκης Σουηδίας και 12 κυβικών μέτρων ξυλείας  οξυάς 

ξηραντηρίου 

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την απόφαση της  15ης  

Συνεδρίασης Δ.Σ ΚΕΘΕΑ (27/01/2017) 

Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  «30 κυβικών μέτρων 
ξυλείας  ερυθράς πεύκης Σουηδίας (U/S) και 12 κυβικών μέτρων ξυλείας  οξυάς ξηραντηρίου» για τις ανάγκες της 
Μονάδας Ξυλουργείου που βρίσκεται  στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους /ποσότητα ΟΜΑΔΑ Α΄: ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ U/S, 30 Κ.Μ. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΞΥΛΕΙΑ ΟΞΥΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 12 Κ.Μ. 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

ΑΔΑ: 7ΗΛΖΟΡ9Υ-ΓΗΙ 

KAE 24-01 

C.P.V 03419000-0 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

19.950,00 

Προϋπολογισμός ΜΕ Φ.Π.Α 24% 24.738,00 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  κατατίθενται  εντός καλά σφραγισμένου φακέλου και πρέπει 

να περιέχουν τα εξής:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς 

(χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της 

Πρόσκλησης  στην οποία συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι : 

              Κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως    

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής              

              Ασφάλισης κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

              υποχρεώσεις   



                                                                                    Σελίδα 2 από 5 
 

 

2. Συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το Παράρτημα A 

της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ). 

3. Συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα B’) της παρούσης.  

4. Όλα τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και 

ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη 

συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών.   

ΔΕΙΓΜΑ Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από δείγμα των ζητούμενων ειδών 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν και για κάθε ομάδα χωριστά. 

Προβλέπεται η περίπτωση ανάδειξης προμηθευτή ανά ομάδα των 

ζητούμενων ειδών για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. 

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά ανά ομάδα προϊόντων βάσει τιμής. 

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

ημέρες μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό 

φάκελο  με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ στην 

Σίνδο Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι την 11/04/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 

12.00. π.μ. .  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των 

προσφορών της παρούσας να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

 

Ανάθεση/Συμφωνητικό    Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) 

εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.  

Χρόνος / τόπος παραλαβής των 

ειδών  ή εργασίας  

30 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .              

Τρόπος πληρωμής /  Εντός 30 ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών . Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να καταθέσει αποδεικτικό 

φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, 
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Ν.3580/2007), φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) &  0,06% υπέρ 

ΕΑΑΔΗΣΥ 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο για τεχνικά θέματα: Τσαλαμπούνης Σταύρος, 2310 798139 ες. 120 

6974990613 

Για τη διαδικασία: Τζιούμπας Θανάσης, 2310 799976 και 6974427020 

Ματαίωση διαδικασίας     Το ΚΕΘΕΑ 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 διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να 

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

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

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Α ΞΥΛΕΙΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

U/S 

ΥΓΡΑΣΙΑ: ως 15% 

0,18 Χ 0,063 Χ 4,50 

0,15 Χ 0,063 Χ 4,50 

0,15 Χ0,050 Χ 4,50 

15 Κυβικά μέτρα 

10 Κυβικά μέτρα 

5 Κυβικά μέτρα 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 30 Κυβικά μέτρα  

Β ΞΥΛΕΙΑ ΟΞΥΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 

ΥΓΡΑΣΙΑ: ως 15% 

Πάχος 7 ή 8 εκατοστά 

Πάχος 5 εκατοστά  

8 Κυβικά μέτρα 

8 Κυβικά μέτρα 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 12 Κυβικά μέτρα  

 

 

 

 

Ημερομηνία 

Υπογραφή / σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(κυβικά μέτρα) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 

Α ΞΥΛΕΙΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

U/S 

30   

Β ΞΥΛΕΙΑ ΟΞΥΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ 12   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

Ημερομηνία 

Υπογραφή / σφραγίδα 

 


