Κατερίνη 25 Σεπτεµβρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ.πρωτ.: οικ 596537(3590)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
YΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ης
Ταχ. ∆/νση
: 28 Οκτωβρίου 40
Προς: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ. Κώδικας
: 60100
Πληροφορίες
: Μπαναγή Παναγούλα
Τηλέφωνο
: 2351 351 238
Fax
: 2351351241
email
: p.banagi@pieria.pkm.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
(CPV:50700000-2)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

1.

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10).
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και

2.

Υπηρεσιών» και ιδίως τα άρθρα 233, 235, 328 του βιβλίου ΙΙ «Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών πρώην εξαιρουµένων τοµέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 «Οργανισµός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως

3.

τροποποιήθηκε

µε

τις

αρίθµ.81320+77909/01-12-2016

αποφάσεις

του

Γενικού

Γραµµατέα

της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016)
Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας

4.

(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”
5.

Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6.

Τις διατάξεις του N.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωµένη διοίκηση ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨

7.

Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”

8.

Τις διατάξεις του Ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)
9.

Την αρίθµ.57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης “Ρύθµιση

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης”
10.

Τις διατάξεις Το Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης ∆ιαδικασιών Προµηθειών ∆ηµοσίου”
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11.

της αριθµ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (ΦΕΚ 708/Υ.Ο.∆.∆./2019) απόφαση του Περιφερειάρχη

Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισµός Αντιπεριφερειρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης στους Θεµατικούς
Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας”
12.

της

Απόφαση

αριθµ.οικ.570607(7712)/12-09-2019

Περιφερειάρχη

Κεντρικής

Μακεδονίας

περί

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,
13.

Η αριθµ.33/2019 (Αριθµ. Συνεδρίασης 5η/08-03-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου

Κεντρικής Μακεδονίας “Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2019 της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας” (Α∆Α:7ΜΕΡ7ΛΛ-ΛΨ0) .
14.

Το αριθµ.447249(2829)/07-08-2019 (Α∆ΑΜ:19REQ005410059) πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος
Προµηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων.

15.

Την αριθµ.οικ.582578(3495)/18-09-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α: Ω9ΦΝ7ΛΛ-ΧΥΘ)
ποσού 3.000,00 €, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υποδ/νσης
Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξόδων του οικ. έτους 2019 µε
α/α 3263 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0869.01 οικονοµικού έτους 2019 (Α∆ΑΜ: 19REQ005577480)

Ανακοινώνει
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών
προσφορών και µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση
τιµής, για την συντήρηση εκατό (100) συσκευών κλιµατισµού των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των ∆/νσεων
Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για το έτος 2019.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Πιερίας, οικονοµικού έτους 2019 και συγκεκριµένα
τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 0869.01
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής, για τις υπηρεσίες
συντήρησης εκατό (100) κλιµατιστικών µηχανηµάτων,

όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης εκατό (100) συσκευών κλιµατισµού των
υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για το έτος 2019. Τα υπό συντήρηση
κλιµατιστικά

µηχανήµατα,

περιγράφονται

αναλυτικά

στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, οι δε υπηρεσίες συντήρησης περιλαµβάνουν τις κάτωθι εργασίες, σύµφωνα µε τον ελληνικό
κανονισµό ΤΟΤΤΕΕ 2423/86:
•Καθαρισµός των στοιχείων των εσωτερικών και εξωτερικών µονάδων µε χηµικό υγρό
•Καθαρισµός των ανεµιστήρων των εσωτερικών και εξωτερικών µονάδων
•Καθαρισµός των αποχετεύσεων των συµπυκνωµάτων
•Έλεγχος προστατευτικών διακοπτών συµπιεστή
•Καθαρισµός των φίλτρων αέρα - περσίδας
•Σύσφιξη καλωδίων παροχής στις συνδέσεις τους µε τα µηχανήµατα, καθώς και καλωδίων εντολών
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•Καθαρισµός φτερωτών και καλύµµατος των ανεµιστήρων
•Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού
•Αµπεροµέτρηση ρεύµατος λειτουργίας
•Συµπλήρωµα µε freon (φρεον) (εφόσον κριθεί απαραίτητο)
•Έλεγχος ασφάλειας κλιµατιστικής µονάδας
•Συµπλήρωση ειδικού δελτίου συντήρησης
2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
α) Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά και αλλοδαπά),
β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) Συνεταιρισµοί,
δ) Κοινοπραξίες,
που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν
νόµιµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις
του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώσει
την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο
µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Τα
µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για
την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος πρέπει να
είναι σφραγισµένος και να περιλαµβάνει τα κάτωθι:
Α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και στον οποίο θα πρέπει να
περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α) ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά
εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία), που αναφέρονται στο
άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος υποψηφίου οικονοµικού φορέα αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους παραπάνω λόγους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αποκλείσει τον οικονοµικό φορέα από τη
συµµετοχή του στην παρούσα διαδικασία.
«Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
3

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.»
β) Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ. β) του ανωτέρω νόµου.
γ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου).
δ) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόµου)
ε) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα
στ) Θα προσκοµίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να
αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της ως άνω υποβληθείσας υπεύθυνης
δήλωσης.
Υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει
να συνοδεύεται από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης της εταιρίας, όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική
µορφή του υποψηφίου οικονοµικού φορέα.
Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να παρασταθούν κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των
οικονοµικών προσφορών, η οποία θα διεξαχθεί δηµόσια, µόνο µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπό τους.
Β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά»
Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και υπογράφεται από τον προσφέροντα.
Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών της
παρούσας πρόσκλησης. Μερική προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή.
Η προσφερόµενη συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική
προϋπολογισθείσα δαπάνη σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων.
Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Το ποσό της οικονοµικής προσφοράς δεν επιδέχεται καµίας αλλαγής.
Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προµηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το ∆ηµόσιο Λογιστικό .
Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά
καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά
του.
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες
από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας της παρούσας διαδικασίας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας που θα αναλάβει την συντήρηση των συσκευών κλιµατισµού, θα πρέπει να
φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στους χώρους, όπου θα εκτελεστούν οι σχετικές
εργασίες.
Η Π.Ε. Πιερίας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα που µπορεί
να συµβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας, τόσο στο προσωπικό του
αναδόχου, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείµενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και µόνο
τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες του κάθε ζηµία, φθορά ή βλάβη που θα συµβεί.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε υπάρχουσα κατασκευή,
βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που
υπέστησαν ζηµία ή φθορά στην προηγούµενή τους κατάσταση.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 02/10/2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
09:00π.µ
Οι σφραγισµένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :
α) είτε ταχυδροµικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε.
ης

Πιερίας, 28 Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
β) είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.
Πιερίας
Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν
παραλαµβάνονται.
Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης Οικονοµικού –
Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την 02/10/2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30π.µ
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό µέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας
∆/νση Οικονοµικού Π.Κ.Μ.
Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας
Τµήµα Προµηθειών
ης

Ταχ. ∆ιεύθυνσή: 28 Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

5

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση εκατό (100) συσκευών κλιµατισµού για τις υπηρεσίες της
Π.Ε. Πιερίας και των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για το έτος 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351246-245238
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στη ∆ιαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής
http://pieria.pkm.gov.gr.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Signature Not Verified

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THOMAI PIPERIDOU
Ημερομηνία: 2019.09.25 11:17:47 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΓΡΑΦΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο/Η…………………………………………….καταθέτω την οικονοµική προσφορά µου, αποδεχόµενος/η πλήρως και
ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην µε Αρ. Πρωτ. ………….………….. πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (Α∆Α:…….……………) για την ανάθεση της συντήρησης εκατό (100) κλιµατιστικών
µηχανηµάτων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και των ∆/νσεων

Εκπαίδευσης Ν.

Πιερίας, για το έτος 2019.

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συνολική τιµή
των υπηρεσιών συντήρησης
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική τιµή
των υπηρεσιών συντήρησης
(µε ΦΠΑ)

Συντήρηση εκατό (100)
συσκευών κλιµατισµού των
υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και
των ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν.
Πιερίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α

7

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

∆/νση Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος
∆/νση
∆ηµόσιας
Υγείας
και
Κοινωνικής
Μέριµνας
∆/νση
Μεταφορών
και Επικοινωνιών
∆/νση
Αγροτικής
Οικονοµίας
&
Κτηνιατρικής
Υποδιεύθυνση
Οικονοµικού
Ανθρωπίνων Πόρων
Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Έργων

24.000
BTU

Τµήµα
Πολιτικής
Προστασίας
Τµήµα
∆ιαφάνειας
και
Υποστήριξης
Συστηµάτων
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

24.000
BTU

1

24.000
BTU

1

24.000
BTU

1

24.000
BTU

28.000
BTU

2

12.000
BTU

1

2

20.000
BTU

2

2

9.000
BTU

4

7

9.000
BTU

6

6

18.000
BTU

2

12.000
BTU

4

9.000
BTU

3

9

18.000
BTU

6

12.000
BTU

6

9.000
BTU

6

20

18.000
BTU

2

12.000
BTU

2

9.000
BTU

9

13

18.000
BTU

2

12.000
BTU

2

9.000
BTU

4

8

9.000
BTU

1

2

9.000
BTU

1

3

9.000
BTU

2

12

18.000
BTU

1

18.000
BTU

1

Γραφείο
Νοµικής
Υπηρεσίας
∆/νση
Α/θµιας
Εκπ/σης Ν. Πιερίας

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

18.000
BTU

2

ΚΕΣΥ Πιερίας

12.000
BTU

4

12.000
BTU

1

12.000
BTU

1

1
11.000
BTU

1

9.000
BTU

8

12

9.000
BTU

7

7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8

100

