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Αθήνα 4/8/2014 

ΑΠ 897 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας  

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ 

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 2196/9-7-2014 

Το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

μιας προκατασκευασμένης ψησταριάς στον προαύλιο χώρο του Μεταβατικού Προγράμματος 

Συμβουλευτικής και Ψυχικής Απεξάρτησης Εξαρτημένων στις Γυναικείες Φυλακές του Ελεώνα 

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

Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Γενικοί Όροι 

Είδος  / Ποσότητα  Προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης ψησταριάς 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν.   

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  2.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των πάσης φύσεως 

φόρων, δαπανών, εξόδων και κρατήσεων. 

Τεχνική περιγραφή  Όπως ορίζεται στο 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  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 

οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ,  επί της οδού 

Δροσοπούλου 41-43 & Τήνου, Αθήνα ,  είτε να τις αποστείλουν στο  fax 

2103303903 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-endrasi.gr  το αργότερο 

μέχρι την 1
η
 Σεπτεμβρίου  και ώρα  14,00 μ.μ.     

2.  Η Επιτροπή έρευνας αγοράς 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 
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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 και τοποθέτησης της ψησταριάς προσκομίζοντας αποδεικτικό 

ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ.  

Χρόνος / τόπος παραλαβής  Η προμήθεια και τοποθέτηση της ψησταριάς θα γίνει εντός 17 εργάσιμων  ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης  στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών. 

Μετά την τοποθέτηση της ψησταριάς και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θα 

γίνει  έλεγχος καλής λειτουργίας και οριστικής παραλαβής από την επιτροπή 

παραλαβής που θα ορίσει προς τούτο το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. 

Τρόπος πληρωμής / 

Δικαιολογητικά  

Εντός  30 ημερών μετά τον έλεγχο καλής λειτουργίας και την οριστικής  

παραλαβή της ψησταριάς από την επιτροπή παραλαβής, με την προσκόμιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας . 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), 

φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 210 3847700, εσωτ. 208,  Έφη Αθανασιά  

Για τεχνικά θέματα 21009241993, εσωτ. 238, Σταυρούλα Κοντονίκα 

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) στις 4/8/2014. 

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’ εαυτής στο accounting@kethea-

endrasi.gr    

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

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Η Υπεύθυνη του Δ/O Τμήματος του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

Έφη Αθανασιά 

Υπογραφή   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣH ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

προϋπολογισμού 2.450,00€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                     ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το αντικείμενο της έρευνας αγοράς είναι η μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης ενός

προκατασκευασμένου συνόλου ψησταριάς, με εκατέρωθεν πάγκο και έναν νεροχύτη, για το

Μεταβατικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχικής Απεξάρτησης Εξαρτημένων στις

Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η προμήθεια και τοποθέτηση της ψησταριάς θα γίνει σύμφωνα με την επίβλεψη και τις

υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΚΕ.Θ.Ε.Α.

2α. Γενικά μέτρα
1. Προστασία όλων των γειτονικών και των υποκείμενων επιφανειών με κατάλληλα

καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, λινάτσες, χαρτόνι, φύλλα νάιλον,) ή η προσεκτική

μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο έπειτα από συνεννόηση με το προσωπικό, ώστε να

εκλείψει κάθε κίνδυνος τραυματισμού ή ρύπανσής τους.

2. Προστασία – όπως άνω- ή αφαίρεση τυχόν πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού. Η

επανατοποθέτηση ή  αποκάλυψη των παραπάνω στοιχείων θα γίνει μετά την περάτωση των

εργασιών.

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα προϊόντα καθαιρέσεων θα συγκεντρώνονται

και θα απομακρύνονται.
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2β. Προσωπικό- Εξοπλισμός
1. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί με την τοποθέτηση των ρολών ασφαλείας

πρέπει να έχει επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογα έργα επισκευών.

2. Το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών θα διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την

έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται παρακάτω.

2γ. Εφαρμογή
Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία μιας ψησταριάς με πάγκο

εκατέρωθεν και έναν ανοξείδωτο νεροχύτη.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται η προμήθεια

και τοποθέτηση των παρακάτω στοιχείων:

1- Ψησταριά διαστάσεων 180/90εκ., από

προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν,

με αλυσίδα, με επένδυση πέτρας (και

αψίδα κατά προτίμηση) στο κάτω

μέρος και πυρότουβλα στο άνω

μέρος (1 τεμάχιο).

2- Μηχανισμός περιστροφής σούβλας (1

τεμάχιο).

3- Μοτέρ ενισχυμένο (1 τεμάχιο).

4- Σούβλα ψησταριάς (2 τεμάχια).

5- Πάγκος διαστάσεων 115/90εκ., από προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν, με επένδυση

πέτρας στο κάτω μέρος και την πλάτη (και αψίδα κατά προτίμηση) και πυρότουβλα

στην επιφάνεια εργασίας (1 τεμάχιο).

6- Πάγκος διαστάσεων 115/90εκ., από προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν, με

ενσωματωμένο ανοξείδωτο νεροχύτη (περίπου 40/40εκ.), με επένδυση πέτρας στο

κάτω μέρος και την πλάτη (και αψίδα κατά προτίμηση) και πυρότουβλα στην επιφάνεια

εργασίας (1 τεμάχιο).

7- Καμινάδα με ανεξάρτητο ύψος 2,50μ., με φούσκα εξαερισμού, όλα από

προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν.

2δ. Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών προκληθεί βλάβη στις όμορες

οικοδομές, από υπαιτιότητα του συνεργείου που ανέλαβε τη συγκεκριμένη εργασία αυτή, θα

αποκατασταθεί πλήρως και με δαπάνη του Αναδόχου. Προϋπόθεση για να θεωρηθεί η

εργασία περαιωμένη είναι και η αποκατάσταση αυτή που τυχόν χρειαστεί.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

σας μπορείτε να την προσκομίζετε με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ,  επί της οδού Δροσοπούλου 41-43 & Τήνου στην Αθήνα,  είτε να την 

αποστέλλετε  στο fax 210 3303903 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-endrasi.gr το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 1
η
 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14,00  

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 και 8% για υπηρεσίες, ή 3% για εργολαβική εργασία. Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο  

210 3847700, εσωτ. 208 κα Αθανασιά. 

A/

A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Ψησταριά διαστάσεων 180/90εκ., από προκατασκευασμένα στοιχεία 
μπετόν, με αλυσίδα, με επένδυση πέτρας (και αψίδα κατά προτίμηση) 
στο κάτω μέρος και πυρότουβλα στο άνω μέρος Τεμάχια 1   

 

2 Μηχανισμός περιστροφής σούβλας. 
Τεμάχια 1 

  
 

3 Μοτέρ ενισχυμένο 
Τεμάχια 1 

  
 

4 Σούβλα ψησταριάς 
Τεμάχια 2 

  
 

5 

Πάγκος διαστάσεων 115/90εκ., από προκατασκευασμένα στοιχεία 
μπετόν, με επένδυση πέτρας στο κάτω μέρος και την πλάτη (και αψίδα 
κατά προτίμηση) και πυρότουβλα στην επιφάνεια εργασίας 

Τεμάχια 1 

  

 

6 

Πάγκος διαστάσεων 115/90εκ., από προκατασκευασμένα στοιχεία 
μπετόν, με ενσωματωμένο ανοξείδωτο νεροχύτη (περίπου 40/40εκ.), 
με επένδυση πέτρας στο κάτω μέρος και την πλάτη (και αψίδα κατά 
προτίμηση) και πυρότουβλα στην επιφάνεια εργασίας 

Τεμάχια 1 

  

 

7 

Καμινάδα με ανεξάρτητο ύψος 2,50μ., με φούσκα εξαερισμού, όλα 
από προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν  

Μέτρα 
Μήκους 

2,50 

  

 

8 
Μεταφορά και Εργασία τοποθέτησης 

Κατ΄ αποκοπή   
 

ΣΥΝΟΛΟ (€)  
 

Φ.Π.Α (23%)  
 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)   
 

 

 

mailto:info@kethea-endrasi.gr


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Στην προσφορά, περιλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης και οι προμήθειες μικροϋλικών, για πλήρως περαιωμένη εργασία. 

2. Τα μέτρα ασφαλείας, κατά την διάρκεια των εργασιών αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. 

3. Οι επιμέρους διαστάσεις των στοιχείων της ψησταριάς μπορούν να διαφέρουν, αρκεί το συνολικό πλάτος και μήκος να είναι προσεγγιστικά 410 επί 90 εκατοστά. 

4. Τυχόν μικροδιαφορές στην όψη και τα υλικά του συνόλου μπορούν να γίνουν δεκτές, αρκεί να μην επηρεάζουν την ανθεκτικότητα και την χρηστικότητα της ψησταριάς. 

5. Χρόνος παράδοσης: …………………………………………………. εργάσιμες ημέρες (έως 15 εργάσιμες ημέρες από υπογραφή της σύμβασης). 

6. Χρόνος τοποθέτησης: …………………………………………..…… εργάσιμες ημέρες (έως 2 εργάσιμες ημέρες). 

7. Εγγύηση υλικών: …………………………………………………….... χρόνια. 

 

Η προσφορά ισχύει ………… μέρες.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

 

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

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 




