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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια θερμοθαλάμων για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου
Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξ/πολης
Έχοντας υπόψη:
1. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 100, που αφορά στις Προγραµµατικές Συµβάσεις.
4. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
από Εµπορικές Επιχειρήσεις»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ290/Α/1998) «Διακίνηση εγγράφων µε
ηλεκτρονικά µέσα (τηλεοµοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδροµεία»
7. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335), µε τις τροποποιήσεις του
9. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
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πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A’ 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων”»
11. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.
3842/2010

(ΦΕΚ

Α’

58/2010)

«Αποκατάσταση

φορολογικής

δικαιοσύνης,

αντιµετώπιση

της

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
13. Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ Α' 237/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τις διατάξεις τoυ N. 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως
τροποποιείται και ισχύει.
15. Τις διατάξεις του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός
της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
16. Υ.Α. Π1/3306 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) περί «Εξαίρεσης προµηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο
Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.)»
17. Τις κατ΄ εξουσιοδότηση κείµενης νοµοθεσίας κανονιστικές πράξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν
18. Την από 21/06/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού

(ΑΔΑ:

ΩΣΤΤ4653Ο7-8ΓΜ), µε την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕΠ 031 για το έτος 2016 όπου περιλαµβάνεται και το
έργο «Προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία του Νέου Ιωακείµειου Γηροκοµείου Ιεράς
Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης» (Κωδ. Έργου : 2016ΕΠ03100000), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.
84476/03-08-2018 (ΑΔΑ: 6Ρ8Δ465ΧΙ8-ΒΚ1) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης
19. Την με Α.Π. 54214/21-05-2018 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:
Ψ2Κ4465ΧΙ8-Γ9Τ), µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
20. Την αριθ. 331447/2512/30-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΕΦ7ΛΒ-46Γ) Απόφαση Περιφερειάρχη Έβρου µε θέµα την
συµπλήρωση Αποφάσεων ορισµού υποέργων σε βάρος του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ

ΝΕΟΥ

ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΕΡΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»
21. Την αριθ.23/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(ΑΔΑ: Ω2ΩΔ7ΛΒ-Ξ6Ρ) µε την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ.
Δηµήτριος

Πέτροβιτς, προκειµένου εκ µέρους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. να υπογράψει την

Προγραµµατική Σύµβαση, και ορίσθηκε εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. / Π.Ε. Έβρου στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Σύµβασης η Ευδοξία Κώττη, Προϊστάµένη της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Έβρου µε αναπληρωτή τον Κουτρούλα Γεώργιο, Πολιτικό
Μηχανικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου.
22. Τις διατάξεις του Ν.590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ
146/Α’/31-05-1977),
23. Την αριθ. Φ.Υ1/35/19-01-2022 απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως
Αλεξανδρούπολης, µε την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης,
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εξουσιοδοτήθηκε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης για την υπογραφή της, και
ορίσθηκε εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης στην Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 8 της Σύµβασης ο κ. Νικόλαος Δαµκαλής, αρχιτέκτονας µηχανικός , Προϊστάµενος της
Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης µε αναπληρωτή τον κ. τον Πανοσ.
Αρχιµ. Χριστόδουλο Καραθανάση,
24. Την αριθ.πρωτ.47258/16-02-2022 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 9ΗΣΦΟΡ1Υ-6Ε3), σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµότητας της υπ’ αριθ.
23/2022 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
25. Την από 23/02/2022 (ΑΔΑ: 62ΥΓ7ΛΒ-ΚΔΡ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010101534) υπογραφείσα πρωτότυπη
προγραμματική σύμβαση, για την προµήθεια τηλεοράσεων και θερµοθαλάµων για τη λειτουργία
του νέου Ιωακείµειου γηροκοµείου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξ/πολης,

ΚΑΛΟΥΜΕ
Όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος στην από τον Νόµο προβλεπόµενη διαδικασία
απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια θερµοθαλάµων για τη λειτουργία του νέου
Ιωακείµειου

γηροκοµείου

Ιεράς

Μητρόπολης

Αλεξανδρούπολης

και

συνολικού

προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ
λεπτών (4.949,68 €) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ή τριών χιλιάδων εννιακοσίων
ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (3.991,68 €), (χωρίς Φ.Π.Α.), για τις ανάγκες
προµήθειας θερµοθαλάµων για τη λειτουργία του Νέου Ιωακείµειου γηροκοµείου Ιεράς Μητρόπολης
Αλεξ/πολης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.4412/16.

Ο συνολικός Προϋπολογισµός και οι (εκτιµώµενες) ποσότητες, όπως διαµορφώνονται
αναλύεται, ως εξής:

Προμήθεια θερμοθαλάμων και τηλεοράσεων για τις ανάγκες του νέου
Ιωακείμειου γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξ/πολης
CPV: 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
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ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ
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Θερµοθάλαµος 20
θέσεων
Θερµοθάλαµος 40
θέσεων

1.733,87 €

1.733,87 €

416,13 €

2.150,00 €

2.257,81 €

2.257,81 €

541,87 €

2.799,68 €

ΣΥΝΟΛΟ

3.991,68 €

958,00 €

4.949,68 €

1

1

-4-

22PROC011038879 2022-08-02
1. Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών
Η προθεσµία υποβολής προσφορών ανέρχεται σε έξι εργάσιµες (6) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης (ανάρτησης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)(www.eprocurement.gov.gr)

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορές µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Έβρου το αργότερο
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα όπως ορίζονται παραπάνω.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για
το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Προσφορές που κατατίθενται µε οποιοδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα,
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία της
ανάθεσης χωρίς να αποσφραγιστούν.

Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόµενες προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν
υποχρεωτικά το σύνολο των ποσοτήτων της προµήθειας της πρόσκλησης, για την οποία θα
υποβληθούν προσφορές. Δηλαδή η προσφορά θα αφορά και τους 2 θερµοθαλάµους.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας Ομάδας/Ομάδων
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Δικαίωμα συμμετοχής
i.
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται µόνον η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελµατικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί
φορείς και ενώσεις αυτών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρ. 25 του Ν. 4412/2016, που
ασκούν νόµιµα την εµπορία ή διακίνηση των υπό προµήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, και πληρούν
τις προϋποθέσεις των άρθρ. 73-75 του Νόµου αυτού.
ii.
Επισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει
σε περισσότερες της µιας προσφοράς.
3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν μαζί με την οικονομική
προσφορά:
3.1 Φορολογική ενηµερότητα για συµµετοχή στους διαγωνισµούς
3.2 Ασφαλιστική ενηµερότητα για συµµετοχή στους διαγωνισµούς
3.3 Καταστατικό της εταιρείας ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλα νοµιµοποιητικά έγγραφα που να
φαίνεται ποιος είναι ο εκπρόσωπος ο οποίος θα υπογράψει και την σύµβαση (όπου απαιτείται)
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3.4 Για το εξοπλισµό, όπου αναφέρεται στη στήλη των τεχνικών προδιαγραφών, προσκοµίζονται
prospectus ή τεχνικά φυλλάδια
3.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), (του φυσικού προσώπου που
υποβάλλει την προσφορά ή του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή της
κοινοπραξίας ή του συνεταιρισµού), στην οποία να δηλώνεται:
- ότι έλαβαν γνώση των όρων της Πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως, καθώς και ότι
παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης
της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής κατακύρωσης του διαγωνισµού, όπως και
για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος.
- ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για τους σκοπούς του
διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν
υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό
απόρρητο.
- η προσφορά ισχύει και τους δεσµεύει επί εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη της
διενέργειας της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.
- η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
ορίζονται στην Πρόσκληση
- τα προσφερόµενα είδη πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη νόµιµη
κυκλοφορία και διάθεσή τους.
- η τιµή της προσφοράς του θα περιλαµβάνει την µεταφορά, την παράδοση και την
εγκατάσταση των ειδών του στο κτίριο του νέου Ιωακείµειου Γηροκοµείου.
- βάσει του άρθρου 43 παρ. 7 αγ του ν.4605/2019 ότι βάσει του άρθρου 43 παρ. 7αγ του
ν.4605/2019 δεν βρίσκονται σε κάποια από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ.1 του Ν.4412/16.
- Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα την – απαραίτητη από τη Νοµοθεσία [ Κανονισµός Ε.Ε. 2016/679]
– δηµοσιοποίησης προσωπικών δεδοµένων µου µε όποιον τρόπο ορίζει η σχετική Νοµοθεσία
(λ.χ. ανάρτηση στην ‘Διαύγεια’ και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. , αποστολή για έλεγχο από την Οικονοµική
Επιτροπή και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση , κ.λ.π.). Στα δεδοµένα αυτά ανήκουν κυρίως τα
εξής : το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία επιχείρησης , η διεύθυνση επαγγελµατικής
εγκατάστασης , τα στοιχεία επικοινωνίας , ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. , το αντικείµενο και το ποσό της
σύµβασης , καθώς και σε όσα στοιχεία αναγράφονται στις υπεύθυνες δηλώσεις και στα
τιµολόγια, καθώς και σε δηµόσια έγγραφα που πρέπει εκ του Νόµου να δηµοσιευθούν στο
πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης και της εκτέλεσης της σύµβασης.
- Όλα τα έγγραφα που σας καταθέτω µε την προσφορά µου είναι φωτοαντίγραφα των
πρωτότυπων εγγράφων που διατηρούµε στο αρχείο µας

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, και
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οι θερμοθάλαμοι πρέπει να χωράνε ταψιά 64x52 ή δίσκους 37X53, διότι το γηροκοµείο είναι σε
λειτουργία και πρόκειται για συµπληρωµατικό εξοπλισµό.
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4.1 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θερμοθαλάμου 20θέσεων είναι τα παρακάτω:











Συρόµενα ράφια 20 GN 2/1 µε απόσταση 60mm µεταξύ τους
Διπλά τοιχώµατα µε µόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης χωρίς CFC πυκνότητας
40kg/m3.
Σύστηµα θέρµανσης µε δύο ηλεκτρικούς αντιστάτες µε εξαναγκασµένο αέρα σε κάθε
καµπίνα προκειµένου η θέρµανση να διανέµεται οµοιόµορφα µέσα στο µηχάνηµα
Σύστηµα δίσκου εξάτµισης χωρίς κυµατισµούς για τον έλεγχο της υγρασίας στο
θάλαµο και την αποφυγή στεγνώµατος των τροφίµων.
Θερµοστάτης και εξωτερικό θερµόµετρο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη
ρύθµιση της θερµοκρασίας στην επιθυµητή τιµή: από 0 ° C έως 90 ° C.
Σύστηµα οριζόντιας λαβής για γρήγορο άνοιγµα και κλείσιµο της πόρτας.
Αυτόµατος µηχανισµός ασφάλισης µε µεντεσέδες: όταν η πόρτα βρίσκεται σε µια θέση
µικρότερη από 90 ° γωνία, κλείνει πλήρως
Τέσσερις (4) ηχοµονωµένοι τροχοί διαµέτρου 160 mm, δύο από τους οποίους διαθέτουν
φρένα. Ειδικοί προφυλακτήρες από καουτσούκ κατά µήκος ολόκληρης της βάσης
καροτσιού.
Πόρτα που κλείνει µε κλειδί. Κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι.

4.2 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θερμοθαλάμου 40θέσεων είναι τα παρακάτω:











Συρόµενα ράφια 40 GN 2/1 µε απόσταση 60mm µεταξύ τους
Διπλά τοιχώµατα µε µόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης χωρίς CFC πυκνότητας
40kg/m3.
Σύστηµα θέρµανσης µε δύο ηλεκτρικούς αντιστάτες µε εξαναγκασµένο αέρα σε κάθε
καµπίνα προκειµένου η θέρµανση να διανέµεται οµοιόµορφα µέσα στο µηχάνηµα
Σύστηµα δίσκου εξάτµισης χωρίς κυµατισµούς για τον έλεγχο της υγρασίας στο
θάλαµο και την αποφυγή στεγνώµατος των τροφίµων.
Θερµοστάτης και εξωτερικό θερµόµετρο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη
ρύθµιση της θερµοκρασίας στην επιθυµητή τιµή: από 0 ° C έως 90 ° C.
Σύστηµα οριζόντιας λαβής για γρήγορο άνοιγµα και κλείσιµο της πόρτας.
Αυτόµατος µηχανισµός ασφάλισης µε µεντεσέδες: όταν η πόρτα βρίσκεται σε µια
θέση µικρότερη από 90 ° γωνία, κλείνει πλήρως
Τέσσερις (4) ηχοµονωµένοι τροχοί διαµέτρου 160 mm, δύο από τους οποίους διαθέτουν
φρένα. Ειδικοί προφυλακτήρες από καουτσούκ κατά µήκος ολόκληρης της βάσης
καροτσιού.
Πόρτα που κλείνει µε κλειδί. Κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι.

5. Οικονομική προσφορά
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής
προσφοράς της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής µη υποβολή οικονοµικής προσφοράς
Οικονοµική προσφορά δίνεται υποχρεωτικά και για τα δύο είδη.
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6. Λοιποί όροι

-

Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αµεταχείριστα

-

Το κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης –συναρµολόγησης βαραίνει τον ανάδοχο

-

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της µιας αποδεκτών ισότιµων προσφορών, η ανάθεση
θα γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που µειοδότησαν.

-

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα για µαταίωση της διαδικασίας και
επανάληψη αυτής µε τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι
συµµετέχοντες δεν έχουν καµιά οικονοµική απαίτηση σε τέτοιες περιπτώσεις.

-

Η προσφορά θα πληροί τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

-

Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες του προϋπολογισµού, καθώς επίσης και
αντιπροσφορές θα απορρίπτονται.

-

Η πληρωµή θα γίνει άπαξ έπειτα από την παραλαβή της προµήθειας και την παραλαβή του
τιµολογίου αυτής.

-

Η µη τήρηση των αναγραφόµενων της πρόσκλησης αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς

-

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύµβαση µε της Π.Ε. Έβρου.

-

Η παράδοση και η εγκατάσταση των θερµοθαλάµων θα γίνει εντός 2 µηνών από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Οι υπό προµήθεια θερµοθάλαµοι, κατά την παράδοσή
τους, θα πρέπει να συνοδεύονται από τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής.

-

Σε περίπτωση που κατά την προµήθεια διαπιστωθεί παράλειψη ή αστοχία ή ελάττωµα, ο

ανάδοχος οφείλει να τις αντικαταστήσει άµεσα µε άλλες καινούργιες που να πληροί τις
προδιαγραφές.
-Οι προσφορές δεν είναι δεσµευτικές για την Π.Ε Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άµεσα
στην προµήθεια.
-Οι

οικονοµικές

προσφορές,

να

δοθούν

σύµφωνα

µε

το

συνηµµένο

έντυπο

και

να

συµπεριλαµβάνουν το Φ.Π.Α.
-Όλες οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
-Η παράδοση του είδους θα γίνει στο νέο Ιωακείµειο Γηροκοµείο Ιεράς Μητροπόλεως
Αλεξανδρούπολης µε ευθύνη και τυχόν έξοδα µεταφοράς, του προµηθευτή ή σε χώρο που θα
υποδείξει η Αναθέτουσα αρχή κατά την παράδοση της προµήθειας.
- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου µπορεί να κατακυρώσει τη σύµβαση για το ογδόντα τοις εκατό
(80%) µέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα

-8-

22PROC011038879 2022-08-02
έγγραφα της σύµβασης εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη το επιτρέπει και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016
- η παραλαβή θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής της προµηθειών / υπηρεσιών της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονοµικού Π.Α.Μ.Θ., όπως θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή Π.Α.Μ.Θ.
- η ηµεροµηνία παράδοσης µπορεί να παραταθεί για ισόποσο διάστηµα, εφόσον υπάρχουν
αντικειµενικοί λόγοι καθυστέρησης ή ζήτηµα δηµόσιας υγείας σύµφωνα µε τα µέτρα προστασίας
λόγω της πανδηµίας COVID-19
- Η δαπάνη θα βαρύνει την ΣΑΕΠ031 και ΚΑΕ 2016ΕΠ3100000, οικ. έτους 2022
- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης της σύµβασης χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

Oι προσφορές πρέπει

να υποβληθούν µέχρι την Τετάρτη

10/08/2022 και ώρα 14.00 μ.μ µε

οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµικώς, ιδιοχείρως, e-mail) στο Τµήµα Προµηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δηµητρίου 40, 68 132
Αλεξανδρούπολη,

4ος

Όροφος,

5ο

Γραφείο

Τηλέφωνο:

25513-50442,

e-mail:

promithies.evrou@pamth.gov.gr
Κατάθεση προσφοράς µετά την λήξη της προθεσµίας θεωρείται εκπρόθεσµη και δεν λαµβάνεται
υπόψη.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης www.pamth.gov.gr, στο δικτυακό τόπο «ΚΗΜΔΗΣ» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Κεντρικού Κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας.

Μ.Ε.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

Ευδοξία Κώττη
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
………………………………………….
………………………………………...
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(Τηλέφωνο: 25513-50442
e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια θερμοθαλάμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Προσφερόμενη τιμή, για θερμοθάλαμο 20 θέσεων , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
………………………………………………………
Προσφερόμενη τιμή, για θερμοθάλαμο 40 θέσεων , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
………………………………………………………
Με την υποβολή της προσφοράς, αποδέχομαι πλήρως τους όρους τα σχετικής πρόσκλησης.

Ημερομηνία …--…-2022
ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

……………………….
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