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Α.Π.: ΕΞΕΛ/2017/143 

Αθήνα,21/09/2017 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την  προμήθεια  « Δύο (2) μονάδων οροφής ή ψευδοροφής καθαρισμού αέρα (ιονιστής-καθαριστής- UVC) για 

τους  χώρους υποδοχής του ισογείου του κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου 28,  Αθήνα, του Προγράμματος 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.728,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των 

πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου»  

 

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

δαπάνης από το Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, ΑΕΔ-ΕΞΕΛ-2017/38/ 04/04/2017.  

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Δύο (2) μονάδων 

οροφής ή ψευδοροφής καθαρισμού αέρα ( ιονιστής -καθαριστής – UVC) για τους  χώρους υποδοχής του ισογείου 

του κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, σύμφωνα με τους 

Γενικούς Όρους της παρούσας, την  Τεχνική Περιγραφή  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α ,  την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β και Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή προμήθειας Ανάδειξη  ενός   αναδόχου για  την προμήθεια « Δύο (2) μονάδων οροφής ή 

ψευδοροφής καθαρισμού αέρα (ιονιστής - καθαριστής - UVC) για τους  

χώρους υποδοχής του ισογείου του κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου 

28, Αθήνα, του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» 

 

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 

6ZYXOP9Y-Ξ7Τ 

KAE 1409 

C.P.V 42512200-0 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

2.200,00€ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με 2.728,00€ 
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ΦΠΑ  

Δικαίωμα συμμετοχής 

Απαιτούμενα προσόντα 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. 

Υποβολή προσφορών Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προμήθειας. 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  κατατίθενται  εντός καλά κλειστού φακέλου με τα 

στοιχεία της πρόσκλησης  και θα πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

 

   

1. Πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) που εκδίδεται από 

αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει  ότι είναι  

ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής   ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

2. Κατάθεση του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Παράρτημα Γ΄), 

συμπληρωμένο με σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου 

αναδόχου. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  θα συνοδεύεται με Πλήρη 

αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για την 

προσφερόμενη προμήθεια καθώς και Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, Πιστοποιητικά,  ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

των ειδών κλπ., που τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 

Συμμόρφωσης. 

3. Την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα  με τη 

συμπλήρωση του συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Παράρτημα Β΄),  με σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου 

αναδόχου. 

   

Τεχνική Περιγραφή Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

Οικονομική Προσφορά Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.  

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

ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης.  

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται 

Εναλλακτικές προσφορές  Δεν προβλέπονται  

Προθεσμία παραλαβής  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό 
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προσφορών /Αποσφράγιση 

προσφορών  

φάκελο  με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην 

οδό  Κουμουνδούρου  28 ,  Αθήνα,    το  αργότερο  μέχρι  την  Πέμπτη   

5 Οκτωβρίου   του  2017, και ώρα 14:00.   

Ανάθεση/Συμφωνητικό    Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.  

Τρόπος πληρωμής /  Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται  οπωσδήποτε μέσα σε χρονικό 

διάστημα  60 ημερολογιακών ημερών από την: α) παραλαβή των 

προϊόντων με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών  β) με τη 

σύνταξη του πρωτόκολλου  παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής που 

θα ορισθεί και γ) με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας σε ισχύ. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει,  

παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007) ,  

καθώς και παρακράτηση  φόρος εισοδήματος  (Ν.4172/2013). 

Παραλαβή Ειδών Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει  τα υπό προμήθεια είδη  και να τα 

εγκαταστήσει με δικά του μέσα, ευθύνη και δαπάνες  μέσα  σε διάστημα    

ενός μηνός (1) από την υπογραφή της σύμβασης , στις εγκαταστάσεις του  

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ. 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2105200800  

Όνομα Υπεύθυνου: Καραπάνου Μαρία 

 

Ματαίωση πρόσκλησης      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 

Προμήθεια δύο (2) μονάδων οροφής ή ψευδοροφής καθαρισμού αέρα (ιονιστής -καθαριστής - UVC) για τους  

χώρους υποδοχής του ισογείου του κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου 28 του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 

1 Ο ιονιστής-καθαριστής αέρα θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση στην οροφή ή 

ψευδοροφή και θα καθαρίζει τον αέρα των χώρων από τα μικρόβια, τα βακτήρια, τους 

ιούς και τους μικροοργανισμούς. 

2 Η συσκευή θα διαθέτει τουλάχιστον ένα προφίλτρο, ένα φίλτρο άνθρακα, τον ιονιστή με τις 

πλάκες συλλογής και τους λαμπτήρες αντιμικροβιακής ακτινοβολίας UVC. 

3 Ο ιονιστής-καθαριστής αέρα θα ανακυκλώνει τον αέρα χωρίς θερμικές απώλειες, ενώ τα 

φίλτρα και προφίλτρα θα είναι πλενόμενα. 

4 Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα και θα έχει κινητήρα με 

τουλάχιστον 3 ταχύτητες. 

5 Ο χειρισμός της συσκευής θα γίνεται με τηλεχειριστήριο υπερύθρων. 

6 Ο ιονιστής-καθαριστής αέρα θα έχει δυνατότητα συλλογής σωματιδίων μεγαλύτερων 

από 0,01 microns και απόδοση τουλάχιστον 90%. 

 

7 Η ελάχιστη παροχή αέρα που θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί κάθε ιονιστής 

θα  είναι τουλάχιστον 800 m3/h. 

8 Θα εγκατασταθούν δυο (2) ιονιστές-καθαριστές αέρα στην οροφή ή στην ψευδοροφή των 

δυο χώρων ανταλλαγής συρίγγων στο ισόγειο του κτιρίου (ένας σε κάθε χώρο). 

9 Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, η σύνδεση των ιονιστών-καθαριστών αέρα 

με την παροχή ρεύματος καθώς και όλα τα μικροϋλικά, προκειμένου οι συσκευές να 

παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

10 Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των ιονιστών-καθαριστών τουλάχιστον για ένα 

έτους .   

 



                                                                                    Σελίδα 5 από 7 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 

  

    

   ΣΥΝΟΛΟ    

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει, κράτηση 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, (Ν.4412/2016), 

παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007) ,  καθώς και παρακράτηση  φόρου εισοδήματος  

(Ν.4172/2013). 

 

Ο  Προσφέρων 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει να συμπεριληφθεί συμπληρωμένος στην  Προσφορά, με την 

σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζεται. 

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

αξιολόγηση των  Προσφορών.  

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

προδιαγραφή πληρούται ή όχι. 

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

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

περιγραφές των ειδών κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των 

Πινάκων Συμμόρφωσης. 

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

όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ο ιονιστής-καθαριστής αέρα θα είναι κατάλληλος για 

τοποθέτηση στην οροφή ή ψευδοροφή και θα καθαρίζει 

τον αέρα των χώρων από τα μικρόβια, τα βακτήρια, τους 

ιούς και τους μικροοργανισμούς. 

  

2 Η συσκευή θα διαθέτει τουλάχιστον ένα προφίλτρο, ένα 

φίλτρο άνθρακα, τον ιονιστή με τις πλάκες συλλογής και 

τους λαμπτήρες αντιμικροβιακής ακτινοβολίας UVC. 

  

3 Ο ιονιστής-καθαριστής αέρα θα ανακυκλώνει τον αέρα 

χωρίς θερμικές απώλειες, ενώ τα φίλτρα και προφίλτρα θα 

είναι πλενόμενα. 

  

4 Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα και 

θα έχει κινητήρα με τουλάχιστον 3 ταχύτητες. 

  

5 Ο χειρισμός της συσκευής θα γίνεται με τηλεχειριστήριο 

υπερύθρων. 

  

6 Ο ιονιστής-καθαριστής αέρα θα έχει δυνατότητα συλλογής 

σωματιδίων μεγαλύτερων από 0,01 microns και απόδοση 

τουλάχιστον 90%. 

 

  

7 Η ελάχιστη παροχή αέρα που θα έχει τη δυνατότητα να 

επεξεργαστεί κάθε ιονιστής θα  είναι τουλάχιστον 800 

m3/h. 

  

8 Θα εγκατασταθούν δυο (2) ιονιστές-καθαριστές αέρα στην 

οροφή ή στην ψευδοροφή των δυο χώρων ανταλλαγής 

συρίγγων στο ισόγειο του κτιρίου (ένας σε κάθε χώρο). 

  

9 Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση, η σύνδεση 

των ιονιστών-καθαριστών αέρα με την παροχή ρεύματος 

καθώς και όλα τα μικροϋλικά, προκειμένου οι συσκευές να 

παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

  

10 Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των ιονιστών-

καθαριστών τουλάχιστον για ένα έτους .   

  

 

 


