
 

Α.Π.: ΙΘ/2019/22 

                                                                                                           Σίνδος, 05/02/2019   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  προμήθεια «φυσικής και τεχνητής ξυλείας» 

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

την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2019/26 

6Το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 
“φυσικής και τεχνητής ξυλείας»  για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-
ΙΘΑΚΗ» , σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄), και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). 

 

Γενικοί Όροι 

 Περιγραφή είδους / 

ποσότητες 
ΠΕΥΚΟ ASSAORT ΚΥΒΙΚΑ 5 κυβικά μέτρα 

MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ 20 χιλ. ΦΥΛΛΑ 60 

MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ 31 χιλ. ΦΥΛΛΑ 7 

MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ 9 χιλ. ΦΥΛΛΑ 12 

MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ 4 χιλ. ΦΥΛΛΑ 70 

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΠΕΥΚΟ ΓΑΛΛΙΑΣ 21 χιλ. ΦΥΛΛΑ 20 

Ορυκτοβάμβακας 35 Τ.Μ. 

Αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία 50 mm 2 ΤΜΧ 

Πετροβάμβακας 50 mm 100 kg 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 30% ή 

μείωσης της ποσότητας έως 50% κατά την υπογραφή 

της σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 . Σε 

περίπτωση κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω 

του καθοριζόμενου από τη πρόσκληση ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προμηθευτή. 

 

 



 

  

Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης: 

63ΑΩΟΡ9Υ-ΡΡΒ 

KAE: 24.01.000224 

C.P.V: 03419100-0 (ξυλεία) και 4419300-8 (μοριοσανίδες) 
  

NUTS Αναθέτουσας 

Αρχής: 

 

EL303 

NUTS Τόπου  εκτέλεσης 

της Σύμβασης: 

EL 52 

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

11.450,00€ 

Προϋπολογισμός με 

Φ.Π.Α 24% 

14.198,00€ 

Δικαίωμα συμμετοχής – 

απαιτούμενα προσόντα 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα. 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  που θα πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Συμπληρωμένο, Σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το 

Παράρτημα A΄ της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ).  

2. Συμπληρωμένο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της 

παρούσης. 

3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια 

κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, 

πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό 

στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του 

προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών.  

4. Πρέπει ακόμη να προσκομίσει δείγματα των 

περιφερομένων ειδών φυσικής και τεχνητής ξυλείας. 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 



Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της 

προμήθειας. 

Αξιολόγηση προσφορών / 

κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

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

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 με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

στην Θ.Κ. ΙΘΑΚΗ, Σίνδος Θεσσαλονίκης, 57400  το αργότερο μέχρι 

την  7/3/2019  ημέρα Πέμπτη  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. 

Ανάθεση/Συμφωνητικό    Μετά την ανάθεση ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός 

πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.  

Για την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσει 

αποδεικτικά ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

 

Χρόνος / τόπος 

παραλαβής των ειδών   

30 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .  Η 

παράδοση θα γίνει 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 αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής  

ενημερότητας τα οποία να είναι σε ισχύ. 

Κρατήσεις στο καθαρό 

ποσό  

Φόρος εισοδήματος 4% (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) , κράτηση  

0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4412/2016), κράτηση 0,06 % υπερ. της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ν.4412/2016)  .   

Πληροφορίες  Αλέκος Κουβαβάς,  Τηλ. 2310 799976, 2310 798139 εσ. 107  



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 Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

Βασίλειος Γκιτάκος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 (να συνοδεύεται από δείγματα των προσφερόμενων ειδών) 

 ΕΙΔΟΣ /ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(μήκος/πλάτος/πάχος) 

1 ΕΡΥΘΡΑ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗ, ελάχιστων διαστάσεων 

(Μήκος Χ Πλάτος Χ Πάχος, σε μέτρα) 3.90 Χ 0,13 Χ 0,05 (5 μ
3) 

 

ποιότητας U/S 

  

2 MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΟΞΥΑ 20mm, με καθαρές πλευρές 

διαστάσεων (μέτρα) 3,05Χ 1,22 
  

πιστοποίηση παραγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
Ε1 

  

Ο καπλαμάς πρέπει να έχει έμφαση στην 
κεντραρισμένη καθαρή βένα, χωρίς στίγματα, 
διχρωμίες ή ρόζους. 

  

Η συρραφή να είναι του τύπου book match / 
αναδίπλωση. 

  

Το πλάτος να είναι όχι λιγότερο από 20 εκατοστά (9 
λωρίδες ανά φύλλο πλάτους 1,85 μέτρων) 

  

3 MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΟΞΥΑ 9mm,  με καθαρές πλευρές 

διαστάσεων (μέτρα) 3,05Χ 1,22 
  

πιστοποίηση παραγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
Ε1 

  

Ο καπλαμάς πρέπει να έχει έμφαση στην 
κεντραρισμένη καθαρή βένα, χωρίς στίγματα, 
διχρωμίες ή ρόζους. 

  

Η συρραφή να είναι του τύπου book match / 
αναδίπλωση. 

  

Το πλάτος να είναι όχι λιγότερο από 20 εκατοστά (9 
λωρίδες ανά φύλλο πλάτους 1,85 μέτρων) 

  

4 MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΟΞΥΑ 31mm, τύπου  Ε1  με καθαρές 

πλευρές διαστάσεων (μέτρα) 3,05Χ 1,22 
  

πιστοποίηση παραγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
Ε1 

  



 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

                                                                                                                               (ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ο καπλαμάς πρέπει να έχει έμφαση στην 
κεντραρισμένη καθαρή βένα, χωρίς στίγματα, 
διχρωμίες ή ρόζους. 

  

Η συρραφή να είναι του τύπου book match / 
αναδίπλωση. 

  

Το πλάτος να είναι όχι λιγότερο από 20 εκατοστά (9 
λωρίδες ανά φύλλο πλάτους 1,85 μέτρων) 

  

5 MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΟΞΥΑ 4mm,  με καθαρές πλευρές 

διαστάσεων (μέτρα) 2,20χ1,85 
  

πιστοποίηση παραγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
Ε1 

  

Ο καπλαμάς πρέπει να έχει έμφαση στην 
κεντραρισμένη καθαρή βένα, χωρίς στίγματα, 
διχρωμίες ή ρόζους. 

  

Η συρραφή να είναι του τύπου book match / 
αναδίπλωση. 

  

Το πλάτος να είναι όχι λιγότερο από 20 εκατοστά (9 
λωρίδες ανά φύλλο πλάτους 1,85 μέτρων) 

  

6 Κόντρα πλακέ γαλλικού τύπου,  Ποιότητας BB/CT με 
πιστοποίηση παραγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών Ε1 

  



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΕΥΚΟ ASSAORT  ΚΥΒΙΚΑ 5   

2 MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ 20 χιλ. ΦΥΛΛΑ 60 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 223,26   

3 MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ 31 χιλ. ΦΥΛΛΑ 7 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 39,5   



 

 

 

 
 

Ημερομηνία 

Υπογραφή / σφραγίδα 

 

 

4 MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ 9 χιλ. ΦΥΛΛΑ 12 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 67,71   

5 MDF ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ 4 χιλ. ΦΥΛΛΑ 70 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 284,9   

6 
ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΠΕΥΚΟ ΓΑΛΛΙΑΣ 21 
χιλ. ΦΥΛΛΑ 20 ΚΥΒΙΚΑ 1,313   

7 Ορυκτοβάμβακας ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 35   

8 
Αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία 50 
mm ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

9 Πετροβάμβακας 50 mm 100 kg ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 35   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  


