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ΑΔΑ:
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ΠΡΟΣ :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ’ αρ. 06/17-01-19
αιτήματος προμήθειας, με ΑΔΑΜ: 19REQ005076094 και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:
ΩΚΘΦΟΡ1Π-87Σ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των
παρακάτω ειδών.
Αριθμός
Αιτήματος

Προμήθεια

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
INVERTER 20.500 BTU
06/17-01-19
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ
CPV:42512200-0
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

Τεμάχια

1

Τελική
Ημερομηνία
Υποβολής
Προσφορών
Παρασκευή
21 Ιουνίου
2017

Πιθανή
Δαπάνη
με ΦΠΑ
Έως

Πληροφορίες

Μιχαηλίδης Θεόφιλος
Τηλ: 2551089365
1.400,00 €
Fax: 2551089367

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.eprocurement.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 στον τομέα Ξανθης επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Στην τιμή της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται δωρεάν τοποθέτηση των ειδών.
4. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών που αναφέρονται
5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
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6. 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.
7. Χρόνος παράδοσης : έως 30 μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης. Η γνωστοποίηση της
κατακυρωτικής απόφασης θα γίνει με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ.
8. 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.
9. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
10. 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.
11. 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.
12. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
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,
α) φάκελος με Τεχνική προσφορά , η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται και θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά πιστοποιητικά που ζητούνται.
β) Οικονομική προσφορά εγγράφως και αριθμητικώς .Θα αναφέρεται η τιμή χωρίς ΦΠΑ και το ΦΠΑ που
αναλογεί. Υπογραμμίζουμε ότι η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την εγκεκριμένη
προϋπολογισθείσα δαπάνη.
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.06/2019»
συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρακάτω πίνακα ή στέλνοντας δική σας φόρμα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Κ.Α.Β. - 9

Λίμας Χρήστος
Διευθυντής ΕΣΥ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Οι παρακάτω προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµων µηχανηµάτων
κλιµατισµού διαιρούµενου τύπου ψύξης θέρµανσης (air contition) για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Ξανθης
Οι διαιρούµενες µονάδες να είναι INVERTER ενεργειακής κλάσης Α+++ τουλάχιστον στην ψύξη και στην
θέρµανση.
Το ψυκτικό µέσο που θα χρησιµοποιούν να είναι R 32.
Να λειτουργούν µε ονοµαστική τάση 230V / 50HZ.
Κάθε συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον σύστηµα φιλτραρίσµατος του αέρα από οσµές και σκόνες.
Τα στοιχεία σύνδεσης (σωλήνες χάλκινες) θα πρέπει να είναι µονωµένες µε συνθετικό υλικό τύπου
αρµαφλέξ και λευκή πλατιά µονωτική ταινία καθώς και τα καλώδια να είναι προστατευµένα.
Στάθµη θορύβου εσωτερικής µονάδας έως 49 DB.
Στάθµη θορύβου εξωτερικής µονάδας έως 52 DB.
Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας θα γίνεται στο δάπεδο πάνω σε µεταλλική βάση τύπου Π ή σε
βάσεις τύπου Γ στον τοίχο (επιτοίχια).
Οι ηλεκτροκινητήρες να είναι στεγανού τύπου.
Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας να γίνεται µε στηρίγµατα στον τοίχο.
Κάθε µονάδα θα περιλαµβάνει τα εξής όργανα ελέγχου:
∆ιακόπτης τριών ταχυτήτων του ανεµιστήρα του στοιχείου.
Επιλογικό διακόπτη για ψύξη θέρµανση αφύγρανση και ανεµιστήρα.
Θερµοστάτη για την ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας σε βαθµούς CELCIOUS. Τα παραπάνω όργανα
να βρίσκονται σε REMOTE CONTROL. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν την λειτουργία θέρµανσης ακόµα και
αν η θερµοκρασία πέσει κάτω του µηδενός 0 C.
Να διαθέτουν σύστηµα προστασίας του συµπιεστή από συχνές διακοπές του ρεύµατος και να διαθέτει
σύστηµα προστασίας από υπέρταση του ρεύµατος.
Το τηλεχειριστήριο να διαθέτει δυνατότητα χρονικού προγραµµατισµού.
Τα απαιτούµενα υλικά της εγκατάστασης και η εγκατάσταση να συµπεριλαµβάνονται στο κόστος
προσφοράς.
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές πρέπει να καταθέσουν τεχνικό προσπέκτους µε τεχνικά χαρακτηριστικά
των µηχανηµάτων που θα αναγράφουν, στην προσφορά τους.
Σε κάθε σχετικό µε την προµήθεια πιστοποιητικό θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία του
νόµιµου εκπρόσωπου (τίτλος αντιπροσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και mail).
Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία για διάστηµα τουλάχιστον 1 έτους και
πενταετή εγγύηση για τον συµπιεστή.
Η προµήθεια συµπεριλαµβάνει και την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση, µόνωση σωληνώσεων και
ηλεκτροδότηση των µονάδων και παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία.
Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκοµίσει ο προµηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό
προµήθεια εξοπλισµού πρέπει να είναι καινούργια αµεταχείριστα χωρίς ελαττώµατα.
Ο χρόνος παράδοσης ο οποίος πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται σε
τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 06/2019

Α/Α

1

Είδος
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 20.500 BTU
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

Τιμή Ποσότητα Σύνολο
μονάδας

ΦΠΑ

1

Γενικό σύνολο

/

/ 2019

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)

Τελικό
σύνολο
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Ε-mail):

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

1.Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98//773/ΔΕΥ του Συμβουλίου(ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
ης

β)Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998,σελ.2)
γ)Απάτη ,κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48
δ)Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις

Ηµεροµηνία:

(4)

… /…/ 20…
Ο – Η ∆ηλών
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν.3691/2008(Α’ 166) και
αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α’ 173), όπως ισχύουν.
2.α)Δεν τελώ υπό πτώχευση ,εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου.
β)Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ,εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή οπουδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
γ) Δεν έχω καταδικαστεί βάση δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας
όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.
δ)Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένος διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ,σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου.
στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου.
ζ)Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’εφαρμογή του
παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Είμαι σε θέση εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση ,να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει
τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωση μου.

Ο – Η ∆ηλών

(Υπογραφή)

