
 

 

Α.Π.: ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ : ΕΝ/2019/237 

Αθήνα 12/09/2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  «προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών» με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου N4412/2016  

2. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ : 6ΝΗΦΟΡ9Υ-ΑΕΖ, ΑΔΑΜ 19REQ005468409. Το 

ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ σας απευθύνει πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, στις εγκαταστάσεις 

του που βρίσκονται στις διευθύνσεις Δροσοπούλου 41-43 και Μαγνησίας 25, σύμφωνα με 

τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακας Συμμόρφωσης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους 

/ποσότητα 

Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών – επαγγελματική ηλεκτρική 

κουζίνα και φούρνος, 2 επαγγελματικές βιτρίνες συντήρησης 

όρθιες μονές, 4 αφυγραντήρες, πλυντήριο - στεγνωτήριο, 

πλυντήριο και μίνι ψυγείο. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

/ 

Σχετικές εγκρίσεις 

8897,97€ προ ΦΠΑ  / 11000€ με ΦΠΑ 

 

CPV : 39300000-5      

 

 Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον  KAE: 1490000000 του 

προϋπολογισμού του έτους 2019.  

    

 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 

Παράρτημα A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο).  



 

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β’) της παρούσης και υπογεγραμμένο 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, 

δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει 

που αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών 

με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Κριτήριο απευθείας 

ανάθεσης 

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 κατάθεσης της 

προσφοράς. 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών   

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές 

τους με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ, στην οδό Δροσοπούλου 41-43 ΤΚ 11257,  ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση accounting@kethea-endrasi.gr το 

αργότερο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή.  

 

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια 

υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ, το ΚΕΘΕΑ  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 

συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση. 

 

Εγγύηση  Ελάχιστος χρόνος εγγύησης δύο έτη από επίσημη ελληνική 

αντιπροσωπεία. 

Ανάθεση προμήθειας  / 

Υπογραφή σύμβασης / 

Δικαιολογητικά  

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός 5 (πέντε) εργασίμων 

ημερών για την υπογραφή της σύμβασης  προσκομίζοντας: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 
του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον 
καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό 
εκπροσώπησης. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
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(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

     

Χρόνος / τόπος παραλαβής 

των ειδών   

15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης στην οδό 

Δροσοπούλου 41-43 και Μαγνησίας 25, με έξοδα μεταφοράς 

του αναδόχου. 

Τρόπος πληρωμής  Εντός 30 ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, 

με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό . Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να προσκομίσει 

αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας το 

οποίο να είναι σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 

3, Ν.3580/2007),  φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013), 

κράτηση 0,07% Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2103847700 

Όνομα Υπεύθυνου: Ζωή Κατσάρα 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

_________________________ 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

 

ΟΔΟΣ:  Δροσοπούλου 41-43 και Τήνου 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Eπαγγελματικός Ηλεκτρικός Φούρνος 

    Ιδανικός με 8 σχάρες 

    Διαστάσεις εξωτερικές: 76χ84χ78 

    Διαστάσεις εσωτερικές: 46χ63χ63 

    Ισχύς: 13,2 kw 

2. Επαγγελματική Ηλεκτρική κουζίνα 

    Εστίες: 4 

    Διαστάσεις εστίας: 30χ30 

    Συνολική ισχύς: 18w 

    Τάση: 230 V 

    Διαστάσεις: 70χ77,5χ 85 

3. 2 επαγγελματικές βιτρίνες συντήρησης όρθιες, μονές 

        Διαστάσεις Εξωτερικές: 600χ624Χ1863 

    Διαστάσεις εσωτερικές: 490χ447χ1557 

    Χωρητικότητα: 382 lt 

    Ράφια: 5  

 

4.  4 αφυγραντήρες 

          Για δωμάτιο 30 τετραγωνικών 

5. Μίνι ψυγείο 

Πλάτος 56 εκ, Ύψος 85 εκ 

6. Πλυντήριο - Στεγνωτήριο 



 

    12 kg 

 

ΟΔΟΣ:  Μαγνησίας 25 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 . Πλυντήριο 

     10 kg 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΠΑ»  

 
 

Περιγραφή εργασίας Μονάδα 

 

Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

προ ΦΠΑ 

(€) 

Κόστος 

(€) προ 

ΦΠΑ 

Επαγγελματικός Ηλεκτρικός Φούρνος 
Τεμ. 1   

Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα Τεμ. 1   

Επαγγελματικές βιτρίνες συντήρησης όρθιες Τεμ 2   

Αφυγραντήρες Τεμ 4   

Μίνι ψυγείο Τεμ 1   

Πλυντήριο - Στεγνωτήριο Τεμ  1   

Πλυντήριο Τεμ 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)     

Φ.Π.Α. 24% (€)     

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)   

 

 



 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

…..……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Η προσφορά ισχύει ………… μέρες.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  

 

Ο  Προσφέρων 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

 

 


