Α.Π.: ΕΞ/2019/3
Λάρισα, 08/01/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την « Ετήσια συντήρηση & περιοδική πιστοποίηση του ανελκυστήρα για δύο έτη, του κτιρίου κυριότητας
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ επί της οδού Πηνειού 10, Λάρισα».
Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση
δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΕΞ-2018/140, ενδιαφέρεται για την «« Ετήσια συντήρηση & περιοδική
πιστοποίηση του ανελκυστήρα για δύο έτη, του κτιρίου κυριότητας ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ επί της οδού Πηνειού 10,
Λάρισα» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) .

Γενικοί Όροι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

« Ετήσια συντήρηση & περιοδική πιστοποίηση του ανελκυστήρα για
δύο έτη, του κτιρίου κυριότητας ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ επί της οδού
Πηνειού 10, Λάρισα

Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης :

ΑΔΑ: 6ΠΗ1ΟΡ9Υ-6ΙΞ
6207010000

ΚΑΕ

CPV

50750000-7

Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

3.000,00€

Προϋπολογισμός ΜΕ Φ.Π.Α 24%

3.720,00€
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Σύνταξη προσφοράς

Οι προσφορές κατατίθενται εντός κλειστού φακέλου είτε ηλεκτρονικά
στην διεύθυνση 2ο χλμ Λάρισας – Κοζάνης και πρέπει να περιέχουν τα
εξής:
1. Υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) &
2.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας το
οποίο να είναι σε ισχύ.

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.

Τεχνικές προδιαγραφές

Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Αξιολόγηση προσφορών / κριτήριο

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική

κατακύρωσης

άποψη προσφορά βάσει τιμής

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς

Αναπροσαρμογή τιμήματος

Δεν προβλέπεται

Εναλλακτικές προσφορές

Δεν προβλέπονται

Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με

/Αποσφράγιση προσφορών

οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Δ/νση 2ο
χλμ Λάρισας - Κοζάνης ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ketheaexodos.gr, το αργότερο μέχρι την 18/01/19 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των
προσφορών της παρούσας διαδικασίας 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.

Τρόπος πληρωμής /

Ανά δύο μήνες μετά την παράδοση του έργου, τον έλεγχο καλής
λειτουργίας και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού στοιχείου.

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό

Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3,
Ν.3580/2007), 8% φόρος εισοδήματος (άρθρο 64, Ν.4172/2013), 0,06%
ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (Ν.4412/16)
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Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 2410251839
Όνομα Υπεύθυνου: Παπουτσής Αντώνιος

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 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 Δντής ΚΕΘΕΑ

Γκιτάκος Βασίλειος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α’

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
Μηνιαία συντήρηση (δυο επισκέψεων το μήνα)
του ανελκυστήρα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, Πηνειού 10,
5 στάσεων σύμφωνα με την υπ. αριθ.
Φ.Α./9.2/οικ.28425 (ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008) ΚΥΑ
Περιοδική Πιστοποίηση (μία φορά ετησίως) του
ανελκυστήρα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, Πηνειού 10 από
Αναγνωρισμένο Φορέα, , 5 στάσεων σύμφωνα με
την υπ. αριθ.Φ.Α./9.2/οικ.28425
(ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008) ΚΥΑ

24

€

2

€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%)

€

ΦΠΑ (24%)

€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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