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Α.Π.: ΙΘ-2017/36 

Σίνδος, 17/03/2017 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 (ενός) ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ ΣΤΗΝ ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από 

το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΑΕΔ-ΙΘ-2017/83 

Το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  «1 (ενός) 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ ΣΤΗΝ ΣΙΝΔΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α, και 

την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους /τεμ 1 (ένα) χλοοκοπτικό τρακτεράκι γηπέδου 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

ΑΔΑ: ΖΧΥΠΟΡ9Υ-ΩΥ1 

KAE 1409 

C.P.V  16311100-9  

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

 

5.000,00€ 

Προϋπολογισμός ΜΕ Φ.Π.Α 24% 6.200,00€ 

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   
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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 του εξοπλισμού, οδηγίες και 

εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά 

σχέδια, service manuals στα ελληνικά, , 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,  περιλαμβανομένων και των πιστοποιητικών ISO 

του κατασκευαστή και του προμηθευτή . 

 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) 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 φάκελο  

με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ- ΙΘΑΚΗ στην Θ.Κ. ΙΘΑΚΗ 

στην Σίνδο το αργότερο μέχρι την  29/03/2017 ημέρα Πέμπτη, 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. 

 

Εγγύηση αντιπροσωπείας Ελάχιστος χρόνος εγγύησης 2 έτη   

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   

10 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  στις εγκαταστάσεις του 

ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.              

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

υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να καταθέσει αποδεικτικό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το τρακτέρ πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές CE της Ευρωπαϊκής ένωσης και  ο κατασκευαστής όπως και ο 

προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά  ISO, των οποίων αντίγραφα πιστοποιητικών  πρέπει να 

περιλαμβάνονται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ -ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΝΑΙ / ΟΧΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1 Τύπος: Χλοοκοπτικό τρακτεράκι με 

πίσω κάδο συλλογής    

(Συμπληρώνεται ο 

κατασκευαστής και το μοντέλο) 

  

2 Κινητήρας βενζίνης, τύπου V-Twin OHV, 

δικύλινδρος 

  

3 Ιπποδύναμη 22 ΗΡ και άνω   

4 Κυβισμός άνω των 600cc   

5 Χωρητικότητα καυσίμου τουλάχιστον 7,5 L   

6 Μετάδοση Υδροστατική με λειτουργία cruise 

control 

  

7 Σύστημα ελέγχου Σύστημα Twin Touch ποδοκίνητο   

8 Μετάδοση / αριθμός σχεσεων: Υδροστατική μετάδοση / Άπειρος   

9 Ταχύτητα Εμπρός τουλάχιστον 8,5 km / h 

όπισθεν τουλάχιστον 6,4 km / h 

  

10 Σύστημα εμπλοκής ηλεκτρική σύμπλεξη μηχανισμού 

κοπής 

  

11 Πλάτος κοπής τουλάχιστον 105 cm   

12 Ύψος κοπής 25-102 mm σε βήματα των 6 

χιλιοστών 

  

 Εκκίνηση Μίζα   

13 Κάδος οπίσθιας συλλογής εύκολης 

απόρριψης χωρητικότητας 

τουλάχιστον 300 lt  

  

14 Ηχητική ειδοποίηση γεμίσματος 

κάδου 
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15 Δυνατότητα Mulching     

15 Υψηλή πλάτη καθίσματος    

16 Ανταλλακτικά άμεσης απόκρισης 

(2 ήμερων), Συνεργείο ιδιόκτητο 

στην περιοχή της Δ. Θεσσαλονίκης 

   

17 2 χρόνια εγγύηση κατασκευαστή    

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία 

Υπογραφή / σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Σελίδα 6 από 6 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

Προ ΦΠΑ 

  

 

 

 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

Ημερομηνία 

Υπογραφή / σφραγίδα 

 


