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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’ αρ. 30/30-01-18
αιτήματος προμήθειας με KAE 7111, και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΚΠ7ΟΡ1Π-ΟΛΧ,
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για Ράφια Αποθήκης και Τοποθέτηση στο κτήριο
του ΕΚΑΒ στην Δραγάνα Αλεξ/πολης .
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Αριθμός
Αιτήματος

Προμήθεια

ΡΑΦΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
250 Χ 235 Χ 0,80 τμχ 1
ΡΑΦΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
250 Χ 318 Χ 0,80 τμχ 1
30/30-01-18
CPV:39131100-0 ΡΑΦΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
0,25 Χ 149,0 Χ 79,5
ΡΑΦΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
0,25 Χ 221,5 Χ 79,5

Τεμάχια

2

8

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών

Πιθανή
Δαπάνη
με ΦΠΑ
Έως

Πληροφορίες

Μιχαηλίδης Θεόφιλος
Δευτέρα 12
Τηλ: 2551089365
Μαρτίου 2018 1.035,40 €
Fax: 2551089367
και ώρα 15:00
th.michailidis@ekab.gr
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Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής (www.ekab.gr).
OPOI:
1. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
2. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
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3. Η μειοδοσία γίνεται και κατ’ είδος, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και οι προσφέροντες
προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μεμονωμένα είδη που περιλαμβάνονται στην
ανωτέρω κατάσταση των ειδών/υλικών ή στο σύνολο των ειδών που αναφέρονται
4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει
την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση.
6. Χρόνος παράδοσης : έως 30 μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης. Η γνωστοποίηση της
κατακυρωτικής απόφασης θα γίνει με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ.
7. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια
οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
9. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση,
απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28, 32, 33 και 34 του ΠΔ. 118/07.
10. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. Για ότι δεν
περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
όπως εκάστοτε ισχύουν.
11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφορά είναι μία υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να αναγράφονται και να υπογράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:
1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.
Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης 6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350
Fax:2551089367, με την ένδειξη: «Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 30/2018» συμπληρώνοντας
ανάλογα τις στήλες του παρακάτω πίνακα ή στέλνοντας δική σας φόρμα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Κ.Α.Β. - 9
α/α

Αναστάσιος Μαρασλής
ΤΕ Δ/σης Νοσοκομείων
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ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
Προδιαγραφές Ραφιών
Α) Σκελετός ραφιών µεταλλικός βαρέου τύπου
1) ιαστάσεις: ύψος: 250 / πλάτος: 235 / βάθος: 0,80 (1 τεµ.)
ιαστάσεις: ύψος: 250 / πλάτος: 318 / βάθος: 0,80 (1 τεµ.)
2) Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
 Ράφια: 4 προσαρµοζόµενα σε ειδικές εγκοπές του εσωτερικού σκελετού καθ’ ύψος
 Αντοχή σε βάρος (max) κάθε ραφιού: µέχρι 600kg
 Ασφάλειες ραφιών
3) Τα ράφια θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν τους παραπάνω χώρους. Θα
παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και
επιµεληµένη, κατάλληλη για µακροχρόνια και συχνή χρήση.
Β) Ξύλινα ράφια
Μελαµίνη λευκή 25mm
4) ιαστάσεις: πάχος: 0,25 / µήκος: 221,5 / πλάτος: 79,5 [τέσσερα (4) τεµ.]
ιαστάσεις: πάχος: 0,25 / µήκος: 149,0 / πλάτος: 79,5 [οκτώ (8) τεµ.]
Υλικό κατασκευής των ξύλινων ραφιών θα είναι µελαµίνη λευκή 25mm
Γ) Γενικές Οδηγίες
5) Όλα τα ράφια (είτε µεταλλικού σκελετού είτε ξύλινων ραφιών) θα είναι καινούρια και
αµεταχείριστα, θα συναρµολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από
την Υπηρεσία, και το κόστος (της µεταφοράς και συναρµολόγησης) θα βαρύνουν τον
µειοδότη της προσφοράς.
6) Είναι δυνατόν, οι υποψήφιοι προµηθευτές, µετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους
χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, προκειµένου να διαµορφώσουν
προσωπική άποψη.
7) Εφ΄ όσον ζητηθεί, οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν να επιδείξουν στην
Υπηρεσία για έλεγχο, ένα δείγµα από κάθε προσφερόµενο είδος πλήρως
συναρµολογηµένο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 30/30-01-18

Α/Α

Είδος
ΡΑΦΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
250 Χ 235 Χ 0,80 τµχ 1
ΡΑΦΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
250 Χ 318 Χ 0,80 τµχ 1
ΡΑΦΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
0,25 Χ 149,0 Χ 79,5
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ΡΑΦΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
0,25 Χ 221,5 Χ 79,5
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Τιμή Ποσότητα Σύνολο
μονάδας

ΦΠΑ

2
8
4

Γενικό σύνολο
/

/ 2018

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)

Τελικό
σύνολο

