
                                                                                                           

 
 
                         Α.Π.: 374 

Σίνδος, 11.12.2015 
 

Έρευνα αγοράς για την «προμήθεια  (1) ενός Μηχανήματος Βαφής και (1) ενός 
μηχανήματος κατεργασίας πηλού για τις ανάγκες των παραγωγικών μονάδων του 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ» 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95 
Ν.4281/14) και τις εγκρίσεις δαπάνης από τον Ειδικό Βοηθό  Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 
289/15.10.2015 και 290/15.10.2015. 
 
Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ διενεργεί Έρευνα Αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια 
μηχανημάτων βαφής και κατεργασίας πηλού για τις ανάγκες των Παραγωγικών Μονάδων του 
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ», που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 
τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική 
Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 
 

Γενικοί Όροι 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 
 

3.250,00 € 

Προϋπολογισμός ΜΕ Φ.Π.Α 23% 
3.997,50 € 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ (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 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). 
 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της 
προμήθειας (Α’+Β ΟΜΑΔΑ) όσο και για κάθε μια από τις 
ομάδες ξεχωριστά Α’ ή Β’ (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).  
 

Αξιολόγηση προσφορών / κριτήριο 
κατακύρωσης 

Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η 
χαμηλότερη τιμή. 



  

Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της 
Έρευνας Αγοράς. 
 

Αναπροσαρμογή τιμήματος 
Δεν προβλέπεται 
 

Εναλλακτικές προσφορές 
Δεν προβλέπονται  
 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών  
Αποσφράγιση προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές 
τους με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ-
ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι την 
Δευτέρα 21.12.2015  και ώρα 12:00πμ. 
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 

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας 
προσκομίζοντας αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές 
φωτοαντίγραφο).  

Εγγύηση αντιπροσωπείας 
Ελάχιστος χρόνος εγγύησης δύο (2) έτη. Τεχνική υποστήριξη με 
ανταλλακτικά 10 έτη. 

Χρόνος / τόπος παραλαβής των ειδών 
15  ημέρες από την παραγγελία. 

Εγκατάσταση / Επίδειξη Εξοπλισμού 

Ο ανάδοχος οφείλει  με την παράδοση των ειδών  να προβεί σε 
εγκατάσταση, σύνδεση, τον έλεγχο, μία επιτυχή δοκιμή καλής 
λειτουργίας του νέου εξοπλισμού, όπως και την επίδειξη στο 
προσωπικό της Μονάδας του τρόπου λειτουργίας καθαρισμού 
και συντήρησης του μηχανήματος . 

Τρόπος πληρωμής 
 

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται  για την εξόφληση των τιμολογίων  
να προσκομίσει για ποσό άνω των 1.500,00 χωρίς Φ.ΠΑ.  
αποδεικτικό  φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε 
ισχύ. 
 
 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό 
 

Κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣΥ(Για ποσό άνω των 2.500,00€ 
καθαρή αξία),  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών 
Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), & φόρος εισοδήματος 
(άρθρο 64, Ν.4172/2013). 
 

Πληροφορίες Τηλέφωνο:  2310 799976, όνομα Τζιούμπας Θανάσης, 2310 



 798139 εσωτ. 123, όνομα Τσαλαμπούνης Σταύρος, εσωτ. 120, 
όνομα Γαλιγαλίδης Θόδωρος. 
 

Ματαίωση έρευνας αγοράς 
 

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 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 
euprograms@kethea-ithaki.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 
 
 
 

Γκιτάκος Βασίλειος 
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ΠΑΡΑΡΤΗMΑ  Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α (προϋπολογισμός 2.250,00 πλέον ΦΠΑ 23%) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ 

1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ τύπου AirCoat 

Ελάχιστη ισχύς μοτέρ (μονοφασικό, 220-230V – 50Hz ) : 1,2 KW 

Αντλία με προστασία από την διάβρωση, τους διαλύτες και τα 

χημικά βαφής 

Δυνατότητα βαφής με βερνίκια επιπλοποιίας, λάκκες, λαδομπογιές 

και πλαστικά χρώματα 

Δυνατότητα παροχής  (120 bar) 2.0 l/min 

Μετρητής  ρύθμισης πίεσης λειτουργίας  μέχρι  και 250 bar 

Στόμιο με υποδοχή διατομής μέχρι και 0,023’’ 

Δοχείο χρώματος τουλάχιστον 3  λίτρων 

Δυνατότητα απορρόφησης απ’ ευθείας από ξεχωριστό δοχείο 

χρώματος  

Σύστημα αυτοκαθαρισμού του πιστολιού βαφής 

Καρότσι μεταφοράς με ρόδες και τηλεσκοπικούς βραχίονες 

Βάρος 25 ως 35 κιλά 

Το μηχάνημα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση και να συνοδεύεται 

από: 

Λάστιχο διπλό υψηλής πίεσης (270 bar), μήκους τουλάχιστον 7 

μέτρων 

Πιστόλι βαφής AirCoat  με φίλτρο 

Στόμιο AirCoat 

AirCoat Regulator 

Και οτιδήποτε άλλο παρελκόμενο εξάρτημα που το καθιστούν 

ικανό για άμεση χρήση. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β (προϋπολογισμός 1.000,00 πλέον ΦΠΑ 23%) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ 

1  ΦΥΛΙΕΡΑ ΠΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 Τραπέζι μήκους 150cm 

 Πλάτος 62,5 – 65 mm 

 Ύψος 80cm 

 Δυνατότητα πάχους φύλλου 0-8cm 

 Διάμετρος κυλίνδρου 12,5cm και μήκους  65 cm 

 Στήριξη κυλίνδρου σε δύο κουζινέτα 

 Δύο άξονες με σπείρωμα και τέσσερις με συρματόσχοινο 

(ατσάλινο)  για την παράλληλη μετατόπιση του κυλίνδρου 

 Δύο αλυσιδωτά γρανάζια και αλυσίδα για την  μετατόπιση 

του κυλίνδρου 

 Τέσσερις ντίζες για να στηρίζονται τα κουζινέτα 

 Δύο έδρες για τα ρουλεμάν και δύο γρανάζια μετάδοσης 

της κίνησης 

 Δύο κανόνες οδοντωτοί κολλημένοι κατά μήκος της 

φυλιέρας 

 Κατασκευή τραπεζιού από κοιλοδοκό και στραντζαριστά 

των 40 

 Επιφάνεια από κόντρα πλακέ θαλάσσης και ύφασμα για 

την κάλυψη του τραπεζιού 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 

Ο ανάδοχος οφείλει  με την παράδοση των ειδών  να προβεί σε εγκατάσταση, σύνδεση, τον έλεγχο, μία 
επιτυχή δοκιμή καλής λειτουργίας του νέου εξοπλισμού, όπως και την επίδειξη στο προσωπικό της 
Μονάδας του τρόπου λειτουργίας καθαρισμού και συντήρησης του μηχανήματος . 
 
 

Ελάχιστος χρόνος εγγύησης δύο (2) έτη. Τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά 10 έτη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΟΜΑΔΑΣ ή ΟΜΑΔΩΝ........................ *(συμπληρώνεται κάθε φορά η ομάδα ή οι ομάδες για τις οποίες συμμετέχετε στην Έρευνα 

Αγοράς). 

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος 

εντύπου. Την προσφορά σας μπορείτε  να την προσκομίζετε με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, στην ΘΚ 

ΙΘΑΚΗ, Σίνδος, Θεσσαλονίκης,  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21/12/2015 και ώρα 12:00 π.μ. Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης 

της προμήθειας στην εταιρία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην καθαρή αξία θα γίνουν κρατήσεις  0,10% υπέρ ΕΑΑΔΣΥ(Για ποσό 

άνω των 2.500,00€ καθαρή αξία), υπέρ οργανισμών ψυχικής υγείας 2% και φόρος εισοδήματος 4%. Για κάθε είδους επιπλέον 

πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τηλέφωνο: 2310 799976, όνομα Τζιούμπας Θανάσης, 2310 798139 εσ. 123, όνομα 

Τσαλαμπούνης Σταύρος, εσ. 120, όνομα Γαλογαλίδης Θόδωρος 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

       

       

       

      
 

       

ΣΥΝΟΛΟ (€)   

Φ.Π.Α (23%)   

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)    

 
                                                                        Η προσφορά ισχύει 30 μέρες.  
        Η εγγύηση των παραπάνω ειδών ισχύει για ………………..έτος/έτη  

Ο  Προσφέρων                    
                                                                                                    (Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 

 
 
 

 
 
 
 
 


