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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Η. ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», συνολικής δαπάνης επιμέρους τμημάτων οχτώ χιλιάδων
διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτών (8.275,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το σύνολο των
κάτωθι τριών (3) τμημάτων του Εξοπλισμού:
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 5: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ)
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 8: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,
της Πράξης «Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων»,
ενταγμένης, με κωδικό ΟΠΣ 5054022 στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».

Έχοντας υπόψη:



του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποίηθηκε και ισχύει.



του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,


της με αριθμ. πρωτ. 738/4-5-2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη
ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων», με Κωδικό ΟΠΣ 5054022, στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»,



της από 25/1/2021 (θέμα 1ο) Απόφασης Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π. περί «Έγκρισης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού
με Κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), του άρθρου 117 του
ν.4412/16, για την «Προμήθεια Λειτουργικού Εξοπλισμού Κ.Η. ασθενών με άνοια στα Ιωάννινα»»,



του γεγονότος ότι στο πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών της από 8/2/2021
Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Η. ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΑΝΟΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», δεν κατατέθηκαν από προσφέροντες/συμμετέχοντες φορείς προσφορές για τα τμήματα
του διαγωνισμού που αφορά η παρούσα διαδικασία και ανακηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα τμήματα
αυτά (σχετική η από 29/3/2021 (θέμα 1ο) Απόφαση Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π.),



της από 14/5/2021 (θέμα 1ο) Απόφασης Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π. περί «Έγκρισης Επαναληπτικής Διακήρυξης Επιμέρους
Τμημάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού με Κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
(βάσει τιμής), του άρθρου 117 του ν.4412/16, για την «Προμήθεια Λειτουργικού Εξοπλισμού Κ.Η. ασθενών με
άνοια στα Ιωάννινα», χωρίς τροποποίηση των όρων της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων»,



την από 25/1/2021 (θέμα 1ο) Απόφασης Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π. περί «Έγκρισης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού
με Κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), του άρθρου 117 του
ν.4412/16, για την «Προμήθεια Λειτουργικού Εξοπλισμού Κ.Η. ασθενών με άνοια στα Ιωάννινα»»,



την από 14/5/2021 (θέμα 1ο) Απόφασης Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π. περί «Έγκρισης Επαναληπτικής Διακήρυξης Επιμέρους
Τμημάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού με Κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
(βάσει τιμής), του άρθρου 117 του ν.4412/16, για την «Προμήθεια Λειτουργικού Εξοπλισμού Κ.Η. ασθενών με
άνοια στα Ιωάννινα»» (αφορά τα τμήματα του εξοπλισμού: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –
5: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ) και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 8: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,



την από 8/6/2021 (θέμα 1ο) Απόφασης Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π. περί «Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 [Στάδια Ελέγχου και
Αξιολόγησης (Υπο)φακέλων με τις Ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των
προσφερόντων/συμμετεχόντων φορέων] της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
στο πλαίσιο των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων για Επαναληπτική Διακήρυξη Επιμέρους Τμημάτων
Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), του
άρθρου 117 του Ν.4412/16, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Η. ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ», [ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 5: ΕΙΔΙΚΟΣ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ), - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 8: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ], της ενταγμένης στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5054022, Πράξης «Κέντρο
Ημέρας για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων».


της από 16/07/2021 (θέμα 1ο) Απόφασης Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π. περί «Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της
Απευθείας Ανάθεσης και Έγκρισης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του
Υποέργου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Η. ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», συνολικής
δαπάνης επιμέρους τμημάτων οχτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτών (8.275,00€),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το σύνολο των κάτωθι τριών (3) τμημάτων του Εξοπλισμού, της Πράξης
«Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων», ενταγμένης
με κωδικό ΟΠΣ 5054022 του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».

Προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Η. ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης
«Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων», ενταγμένης με
κωδικό ΟΠΣ 5054022 στο Ε. Π. «Ήπειρος 2014-2020»
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου/ων για τη προμήθεια τμημάτων του λειτουργικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια στο Νομό Ιωαννίνων,
συνολικού προϋπολογισμού 8.275,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με διαδικασία απευθείας ανάθεσης και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).
Ο προς προμήθεια λειτουργικός εξοπλισμός κατατάσσεται στα κάτωθι επιμέρους τμήματα και στους αντίστοιχους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV 39700000), εκτιμώμενης αξίας 6.900,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 5: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ) (CPV 33100000), εκτιμώμενης αξίας
690,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 8: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV
37400000), εκτιμώμενης αξίας 685,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα, χωρίς να υπάρχει
περιορισμός στο πλήθος των τμημάτων για τα οποία μπορεί να υποβάλλει προσφορά. Η προσφορά, ωστόσο, θα
αφορά στο σύνολο τόσο των ειδών όσο και των ποσοτήτων κάθε τμήματος.
Οι Προσφορές υποβάλλονται με τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη η προσφερόμενη αξία τόσο κάθε είδους όσο και η
συνολική των ειδών κάθε τμήματος.
Η έγγραφη προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το επιμέρους ποσό των τμημάτων του προς προμήθεια
εξοπλισμού.

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση σε
σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π. (Αναθέτουσα
Αρχή), στην οδό Αγγ. Σικελιανού 2, Ιωάννινα – ΤΚ. 45221, 1ος όροφος, έως και την 23/08/2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15.00.
Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι Ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου.
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1. Περιγραφή του έργου του Αναδόχου
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου/ων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κ.Η. ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και αφορά στην προμήθεια τμημάτων του απαραίτητου
λειτουργικού εξοπλισμού του Κέντρου Ημέρας, ο οποίος, ειδικότερα, εξειδικεύεται στην προμήθεια ηλεκτρικών
ειδών, ειδικού εξοπλισμού (νοσοκομειακός) και εξοπλισμού φυσιοθεραπείας – φυσικής δραστηριότητας. Ο
εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας για την υποστήριξη
ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων.
Ο εξοπλισμός, κατά γενική κατηγορία, είδος, ποσότητα, προδιαγραφές, τιμή μονάδας και ενδεικτική ανώτατη
τιμή, περιγράφονται στους κατωτέρω πίνακες:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 4:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ (*)

ΤΕΜ.

1

4.1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

1

2

4.2

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

1

3

4.3

ΨΥΓΕΙΟ

1

4

4.4

ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ

1

5

4.5

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ

1

6

4.6

ΠΟΛΥΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

1

7

4.7

ΜΙΞΕΡ

1

8

4.8

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

1

9

4.9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ

1

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κεραμική εστία, τεσσάρων (4) εστιών, φούρνος
χωρητικότητας 66lt, χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας
Χρώμα inox
Διαστάσεις 0,85Χ0,60Χ0,60 μ.
Συμβατική τοποθέτηση, συρόμενος, φίλτρα που
πλένονται, χαμηλό επίπεδο θορύβου, χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας, φωτισμός, υψηλή
απορροφητική ικανότητα.
Χρώμα inox
Διαστάσεις 0,30Χ0,60Χ0,18 μ.
Ψυγειοκαταψύκτης, τύπος ψύξης NoFrost,
χωρητικότητα 400lt,
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Χρώμα inox
Διαστάσεις 1,80Χ0,60Χ0,60 μ.
Χωρητικότητα 90 lt
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Χρώμα λευκό
Διαστάσεις 0,80Χ0,50Χ0,50 μ.
Χωρητικότητα 20 lt, αυτόματα προγράμματα
Χρώμα inox
Διαστάσεις 0,45X0,35X0,25 μ.
Ισχύς 1850W, χωρητικότητα 1lt, καφές φίλτρου
και espresso, ενσωματωμένο φίλτρο νερού
Επιτραπέζιο μίξερ χειρός, πέντε (5) ταχυτήτων,
ισχύς 200W, κάδος χωρητικότητας 2lt
Πλάκες αποσπώμενες, τουλάχιστον δύο (2)
θέσεις ψησίματος, φωτεινή ένδειξη λειτουργίας,
αντιθερμικό περίβλημα
Ανοξείδωτο, αυτόματη διακοπή λειτουργίας,
φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
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10

4.10

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

1

11

4.11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12.000 BTU

6

12

4.12

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 18.000 BTU

2

13

4.13

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

2

14

4.14

ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ

1

15

4.15

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

16

4.16

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ (HiFi)

1

Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας,
χωρητικότητα κάδου 2lt (τεχνολογία χωρίς
σακούλα), χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση,
χαμηλό επίπεδο θορύβου, μέγιστη ισχύς 700 W,
βοηθητικά εξαρτήματα
Επιτοίχιο, ονομαστική απόδοση 12.0000 BTU/h,
λειτουργία Inverter, χαμηλή ενεργειακή
κατανάλωση, χαμηλή στάθμη θορύβου
εσωτερικής συσκευής
Επιτοίχιο, ονομαστική απόδοση 18.0000 BTU/h,
λειτουργία Inverter, χαμηλή ενεργειακή
κατανάλωση, χαμηλή στάθμη θορύβου
εσωτερικής συσκευής
Οθόνη 40 ιντσών, ανάλυση FULL HD, τεχνολογία
smart, δυνατότητα σύνδεσης μνήμης USB,
είσοδος-σύνδεση HDMI
Μέγεθος οθόνης 2,7 ιντσών, ανάλυση Full HD,
οπτικό ζούμ 20x, αποθηκευτικό μέσο Micro SD
Τύπος Digital SLR, ανάλυση 24,2 megapixels,
φακός ζουμ, ελληνικό μενού, αποθηκευτικό μέσο
Micro SD, USB port, HDMI port, LCD display
Tύπος micro/mini, οπτικό μέσο cd-player,
δυνατότητα αναπαραγωγής από usb, ψηφιακό
ραδιόφωνο

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 5:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ (*)

ΤΕΜ.

1

5.1

ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

1

2

5.2

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΣΘΕΝΗ

1

3

5.3

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

1

4

5.4

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

2

5

5.5

ΟΞΥΜΕΤΡΟ

1

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(**)

Μεταλλικό, μόνιμο στρώμα με επένδυση
δερματίνης, ανύψωση πλάτης, περιστρεφόμενη
θήκη για εξεταστικό ρολό, φέρουσα ικανότητα
150 kg
Χρώμα μαύρο
Διαστάσεις 1,80Χ0,65Χ0,70 μ.
Μεταλλικό, αντιολισθητικά λάστιχα στα
στηρίγματα, αντιολισθητική επιφάνεια
πατήματος
Διαστάσεις 0,35Χ0,25Χ0,25 μ.
Μεταλλικό, πτυσσόμενο, κάθισμα δερματίνης,
αποσπώμενα πλαϊνά και υποπόδια, φρένα στις
χειρολαβές, φέρουσα ικανότητα 100 kg
Διαστάσεις πλάτος καθίσματος 0,45 μ., βάθος
καθίσματος 0,40 μ.,
συνολικό πλάτος 0,65 μ.
Ψηφιακό, σύστημα αυτοελέγχου ακρίβειας Dual
Check, μπράτσου, υπεραυτόματο, λειτουργία
μπαταρίας και ρεύματος, κυλινδρική περιχειρίδα
μεταβαλλόμενης διαμέτρου 22 - 42 εκατοστών,
θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς
Παλμικό, δακτύλου, μέτρηση οξυγόνου και
καρδιακών παλμών, προβολή μετρήσεων σε
οθόνη LED, αυτόματη απενεργοποίηση, θήκη
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μεταφοράς και αποθήκευσης
6

5.6

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

1

7

5.7

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ

1

8

5.8

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ

1

Ελαστικός ενισχυμένος σωλήνας μονού αυλού
μήκους 56 εκατοστών, συμπαγής διπλός
κώδωνας, ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα ακουστικά
Μεταλλικό, ρυθμιζόμενο ύψος, βάση με πέντε (5)
ακτίνες, τέσσερις (4) γάντζοι
Ταχεία νεφελοποίηση, υψηλή ροή εκνέφωσης,
πρόσθετο εξάρτημα για χρήση από τη μύτη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 8:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

8.1

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

10

2

8.2

ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

10

3

8.3

ΜΠΑΛΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

10

4

8.4

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ PILATES

10

5

8,5

ΜΠΑΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

5

6

8.6

ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

10

PVC, υποαλλεργική επιφάνεια, σταθερή,
ασφαλής επαφή σώματος
Διαστάσεις: 1,70Χ0,60Χ0,05 μ.
Μεσαία αντίσταση τεντώματος, αφρώδεις
χειρολαβές, υφασμάτινη επένδυση λάστιχου,
μήκος 1,20 μ.
Neoprene, τεχνολογία Anti-Brust, διάμετρος 0,65
μ.
Fiberglass/pvc, διάμετρος 0,36 μ.
Μεταλλική, βιδωτοί σφιγκτήρες ασφαλείας
Διαστάσεις: διάμετρος 0,28 μ., μήκος 1,20 μ.
Πλαστικός, ύψος 0,30 μ.

7

8.7

MEDINE BALL

5

Μη-αναπηδούμενη, βάρος τέσσερα (4) κιλά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 4:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
Α/Α

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ
(*)

1

4.1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

1

380,00 €

380,00 €

2

4.2

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

1

110,00 €

110,00 €

3

4.3

ΨΥΓΕΙΟ

1

600,00 €

600,00 €

4

4.4

ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ

5

4.5

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ

6

4.6

ΠΟΛΥΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

7

4.7

ΜΙΞΕΡ

8

4.8

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

1
1
1
1
1
1
1
6
2
2

120,00 €
90,00 €
100,00 €
30,00 €
25,00 €
25,00 €
100,00 €
400,00 €
700,00 €
250,00 €

120,00 €
90,00 €
100,00 €
30,00 €
25,00 €
25,00 €
100,00 €
2.400,00 €
1.400,00 €
500,00 €

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

9

4.9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ

10

4.10

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

11

4.11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12.000 BTU

12

4.12

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 18.000 BTU

13

4.13

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (**)

14

4.14

ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ

15

4.15

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

16

4.16

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ (HiFi)

1
1
1

220,00 €
400,00 €
100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

220,00 €
400,00 €
100,00 €

6.900,00 €

(*) Ο Κωδικός Είδους, σύμφωνα με το Πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
(**) Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 5:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ)
Α/Α

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ (*)

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

1

5.1

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

1

220,00 €

2

5.2

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΣΘΕΝΗ

1

45,00 €

3

5.3

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΊΔΙΟ

4

5.4

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

5

5.5

ΟΞΥΜΕΤΡΟ

6

5.6

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

7

5.7

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ

1
2
1
1
1

130,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
45,00 €

220,00 €
45,00 €
130,00 €
100,00 €
30,00 €
50,00 €
45,00 €

8

5.8

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ

1

70,00 €

70,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (**)

690,00 €

(*) Ο Κωδικός Είδους, σύμφωνα με το Πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
(**) Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 8:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ (*)

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

1

8.1

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

10

10,00 €

100,00 €

2

8.2

ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

3

8.3

ΜΠΑΛΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

4

8.4

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ PILATES

5

8.5

ΜΠΑΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. (Ράβδοι)

6

8.6

ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

7

8.7

MEDICINE BALL

10
10
10
5
10
5

10,00 €
15,00 €
10,00 €
25,00 €
1,00 €
20,00 €

100,00 €
150,00 €
100,00 €
125,00 €
10,00 €
100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (**)

685,00 €

(*) Ο Κωδικός Είδους, σύμφωνα με το Πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
(**) Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

2. Χρονοδιάγραμμα
Όλα τα προς προμήθεια είδη (παραδοτέα) θα παραδοθούν στο χώρο λειτουργία του Κέντρου Ημέρας (οδό Αρχ.
Μακαρίου 11, Ιωάννινα) και σε χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η
παράδοση των ειδών δύναται να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία φορές εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος.
Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, εντός τριάντα (30) ημερών
από την παράδοσή τους και στην περίπτωση τμηματικής παράδοσης, εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία
παράδοση. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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άνω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου/ων, σύμφωνα
με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της υπογραφείσας σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση είτε του/των Αναδόχου/ων
είτε της Αναθέτουσας αρχής χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος.

3. Προϋπολογισμός
Το προϋπολογιζόμενο ποσό για προμήθεια τμημάτων του λειτουργικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου
Ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια στο Νομό Ιωαννίνων, ανέρχεται στο ποσό των 8.275,00 € (οκτώ
χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Τα τμήματα, στα οποία υποδιαιρείται η παρούσα σύμβαση, με την ανώτατη εκτιμώμενη αξία του εξοπλισμού κάθε
τμήματος, είναι όπως παρουσιάζονται παρακάτω.
ΤΜΗΜΑ 4: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 6.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 5: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - 5: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ)», εκτιμώμενης αξίας 690,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 8: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 8: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», εκτιμώμενης αξίας
685,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.Ψ.Ε.Π. και υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της
Πράξης: «Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων», η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.
738/4-5-2020 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5054022. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω
του ΠΔΕ.

4. Κριτήριο ανάθεσης
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Συνεπώς, η
ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το χαμηλότερο
συνολικό κόστος.

5. Κατάρτιση της προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και εξωτερικά θα αναγράφει την επωνυμία και τη διεύθυνση
του/των υποψήφιου/ίων Αναδόχου/ων και, επιπλέον, θα γράφει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

(Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

(Ολόκληρου ή τμήματος - αναφέρατε αριθμητικά ή
περιγραφικά τα τμήματα - του διαγωνισμού)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Προμήθεια Λειτουργικού Εξοπλισμού Κ.Η. Ασθενών με
άνοια στα Ιωάννινα »
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας κα Παρέμβασης –
Ε.Ψ.Ε.Π.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

23/08/2021

Ένδειξη

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Οι προσφορές θα κατατεθούν:
(α) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής,
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(β) είτε με αποστολή με ταχυδρομείο, προς την αναθέτουσα αρχή, ήτοι στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και
Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π., Αγγ. Σικελιανού 2, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, 1ος Όροφος.
Ο φάκελος της προσφοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
Α. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά), για την
οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας.
Β. Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του πίνακα Τεχνικής Προσφοράς δίνονται στο Παράρτημα II της παρούσας.
Γ. Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της
παρούσας.
Επισημαίνεται ότι:
i) Η συνολική οικονομική προσφορά ανά τμήμα εξοπλισμού, του υποψηφίου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον
συνολικό προϋπολογισμό του αντίστοιχου τμήματος της παρούσας Πρόσκλησης.
ii) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του
Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας και αφορά ανά τμήμα εξοπλισμού.
iii) Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και
όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
iv) Όλες οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του
έντυπου οικονομικής προσφοράς.
v) Απορρίπτεται προσφορά που:
α. δε δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα,
β. δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016,
γ. θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής.
6. Υποβολή της προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, στο πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας Αρχής, στην παραπάνω διεύθυνση, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο αρμόδιο
πρόσωπο, ή να αποστέλλει (πλήρης περιεχομένου), ταχυδρομικώς, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Εταιρεία
Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π.), Αγγ. Σικελιανού 2, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, 1ος Όροφος, έως και
την 23/0/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 (δεσμευτικά, επί ποινή αποκλεισμού, η υποβολή στο πρωτόκολλο
της Αναθέτουσας Αρχής ή η λήψη του φακέλου θα πρέπει να είναι έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και
ώρα, χωρίς δυνατότητα παράτασης για οποιοδήποτε λόγο, λ.χ. μεταγενέστερη λήψη με ταχυδρομείο
εμπρόθεσμης αποστολής).

7. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών
Οι υποβληθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών. Όσοι από τους υποψηφίους Αναδόχους δεν καλύπτουν τα
προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης θα απορρίπτονται. Αντίστοιχα, για εκείνους τους υποψηφίους που καλύπτουν
πλήρως τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, η Επιτροπή θα κατατάξει τις οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά της
συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών, ως προσωρινός
Ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

8. Ανάθεση του έργου και υπογραφή σύμβασης
Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του/των προσωρινού/ων Αναδόχου/ων, ο/οι
προσωρινός/οι Ανάδοχος/οι οφείλει/ουν εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν/ους, να προσκομίσει/ουν σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που
αναφέρονται στην παράγραφο 7 της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Ο φάκελος θα
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αποσφραγιστεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία κατόπιν ελέγχου
των δικαιολογητικών θα συντάξει το σχετικό πρακτικό για την ανάδειξη του/ων Αναδόχου/ων.
Ο/οι Ανάδοχος/οι, μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σε αυτόν/ούς, οφείλει/ουν εντός προθεσμίας
τριών (3) εργάσιμων ημερών να προσέλθει/ουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής για την υπογραφή της
σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να
ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την διαδικασία σύναψης σύμβασης, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει
τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ΄ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

9. Τρόπος πληρωμής
Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού συμβατικού τιμήματος (του/των τμήματος/άτων εξοπλισμού) μετά
την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του έργου.
Ο Ανάδοχος δύναται έπειτα από αιτιολογημένη αίτησή του και με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής να
μην προσκομίσει το σύνολο των ζητούμενων ειδών προς προμήθεια για το τμήμα του οποίου έχει ανακηρυχτεί
Ανάδοχος με ανάλογη μείωση του συμβατικού τιμήματος.
Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την εκτέλεση
της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου, εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου,
πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις),
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα θα βρίσκεται αναρτημένη τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. www.epsep.gr.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π.

Κρανάς Παναγιώτης
Συνημμένα
1. Παράρτημα Ι: Υπεύθυνη Δήλωση
2. Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς
3. Παράρτημα ΙΙI: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
4. Πίνακας Αποδεκτών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου Αναδόχου

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 :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Ε.Ψ.Ε.Π.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρ. (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………….., για την κατάθεση της τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της από 06/08/2021 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας
ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Η. ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», συνολικής
δαπάνης επιμέρους τμημάτων οχτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτών (8.275,00€),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το σύνολο των κάτωθι τριών (3) τμημάτων του Εξοπλισμού,
-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 5: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ)

-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 8: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ], της Πράξης «Κέντρο Ημέρας

για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων», με κωδικό ΟΠΣ 5054022 του Ε. Π.
«Ήπειρος 2014-2020».»:
1) Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
2) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου.
3) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας,
και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
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4) Δεσμεύομαι για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα
όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
5) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.
6) Δεσμεύομαι ότι θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως
άνω Πρόσκληση και τα παραρτήματά της τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
7) Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξής μου ως προσωρινού Ανάδοχου για το/τα τμήμα/τα εξοπλισμού
………………………………………….. (κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση και κατάταξη
των προσφορών), θα προσκομίσω πριν την απόφαση ανάθεσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:
α) Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους
καταβάλω εισφορές ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ.
β) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο
άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία ανάθεσης του έργου.
δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσωρινού Ανάδοχου, ως εξής:


Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, την έναρξη επιτηδεύματος.



Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του σύμφωνα με τη νομοθεσία
που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου,
καθώς και τα σχετικά έγγραφα για τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους
(νόμιμοι εκπρόσωποι).

Ημερομηνία:

-

- 2021

Ο – Η Δηλ…...

(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.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II– Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της από 06/08/2021
Διενέργειας Απευθείας Ανάθεσης και Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Η. ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ»

Η προσφορά πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που καταγράφονται παρακάτω και είναι
υποχρεωτικές, επί ποινή αποκλεισμού, για όλους τους συμμετέχοντες. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υπογράψουν
την ακόλουθη Τεχνική Προσφορά προκειμένου να πιστοποιήσουν την ικανοποίηση όλων των τεχνικών
προδιαγραφών που ορίζει η διακήρυξη.
Ο Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας συμπληρώνει τους Πίνακες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν στο
τμήμα/τα για το/τα οποία/α υποβάλλει προσφορά.
Η εμφάνιση τιμής / τιμών στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των
πληροφοριών που ζητούνται.
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL
ΑΦΜ – ΔOY
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα …………………………………..,
οδός …..………………………………… αριθμός ..………..

Αποδέχομαι πλήρως τους όρους της από 00/07/2021 Διενέργειας Απευθείας Ανάθεσης και Πρόσκληση υποβολής
προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Η. ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ», σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες της τεχνικής προσφοράς μου.

Η προσφορά μου αφορά στο/α τμήμα/τα ………………………………………………………………………. [συμπληρώνεται
ανάλογα 4,5 ή/και 8]

Ημερομηνία ………………….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

………………………………
(υπογραφή & σφραγίδα)

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 4:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
Α/Α

1

2

3

4

ΚΩΔ.
ΕΙΔΟΥΣ

4.1

4.2

4.3

4.4

ΕΙΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡ
ΑΣ

ΨΥΓΕΙΟ

ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ

ΤΕΜ.

1

1

1

1

ΦΟΥΡΝΟΣ
1

5

4.5

6

4.6

ΠΟΛΥΚΑΦΕΤΙΕ
ΡΑ

1

7

4.7

ΜΙΞΕΡ

1

ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤ
ΩΝ

8

4.8

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

1

9

4.9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΜΠΡΙΚΙ

1

10

4.10

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ

11

4.11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

12

4.12

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

12.000 BTU

18.000 BTU

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1

6

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (*)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Κεραμική εστία, τεσσάρων (4) εστιών,
φούρνος χωρητικότητας 66lt, χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας
Χρώμα inox
Διαστάσεις 0,85Χ0,60Χ0,60 μ.
Συμβατική τοποθέτηση, συρόμενος,
φίλτρα που πλένονται, χαμηλό επίπεδο
θορύβου, χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας, φωτισμός, υψηλή
απορροφητική ικανότητα.
Χρώμα inox
Διαστάσεις 0,30Χ0,60Χ0,18 μ.
Ψυγειοκαταψύκτης, τύπος ψύξης
NoFrost, χωρητικότητα 400lt,
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Χρώμα inox
Διαστάσεις 1,80Χ0,60Χ0,60 μ.
Χωρητικότητα 90 lt
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Χρώμα λευκό
Διαστάσεις 0,80Χ0,50Χ0,50 μ.
Χωρητικότητα 20 lt, αυτόματα
προγράμματα
Χρώμα inox
Διαστάσεις 0,45X0,35X0,25 μ.
Ισχύς 1850W, χωρητικότητα 1lt, καφές
φίλτρου και espresso, ενσωματωμένο
φίλτρο νερού
Επιτραπέζιο μίξερ χειρός, πέντε (5)
ταχυτήτων, ισχύς 200W, κάδος
χωρητικότητας 2lt
Πλάκες αποσπώμενες, τουλάχιστον
δύο (2) θέσεις ψησίματος, φωτεινή
ένδειξη λειτουργίας, αντιθερμικό
περίβλημα
Ανοξείδωτο, αυτόματη διακοπή
λειτουργίας, φωτεινή ένδειξη
λειτουργίας
Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας,
χωρητικότητα κάδου 2lt (τεχνολογία
χωρίς σακούλα), χαμηλή ενεργειακή
κατανάλωση, χαμηλό επίπεδο
θορύβου, μέγιστη ισχύς 700 W,
βοηθητικά εξαρτήματα
Επιτοίχιο, ονομαστική απόδοση
12.0000 BTU/h, λειτουργία Inverter,
χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση,
χαμηλή στάθμη θορύβου εσωτερικής
συσκευής
Επιτοίχιο, ονομαστική απόδοση
18.0000 BTU/h, λειτουργία Inverter,
χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση,

ΝΑΙ

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 16

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

13

4.13

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

2

14

4.14

ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡ
Α

1

15

4.15

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚ
Η ΜΗΧΑΝΗ

1

16

4.16

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
(HiFi)

1

χαμηλή στάθμη θορύβου εσωτερικής
συσκευής
Οθόνη 40 ιντσών, ανάλυση FULL HD,
τεχνολογία smart, δυνατότητα
σύνδεσης μνήμης USB, είσοδοςσύνδεση HDMI
Μέγεθος οθόνης 2,7 ιντσών, ανάλυση
Full HD, οπτικό ζούμ 20x,
αποθηκευτικό μέσο Micro SD
Τύπος Digital SLR, ανάλυση 24,2
megapixels, φακός ζουμ, ελληνικό
μενού, αποθηκευτικό μέσο Micro SD,
USB port, HDMI port, LCD display
Tύπος micro/mini, οπτικό μέσο cdplayer, δυνατότητα αναπαραγωγής
από usb, ψηφιακό ραδιόφωνο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(*) Εγγύηση 2 ετών.

Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού …………………….

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς……………………..
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ……………….
………….., ………………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 5:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ)
Α/Α

1

2

3

4

5

ΚΩΔ.
ΕΙΔΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ

5.1

ΚΡΕΒΑΤΙ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

5.2

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ
ΑΣΘΕΝΗ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
ΑΜΑΞΙΔΙΟ

5.3

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

5.4

ΟΞΥΜΕΤΡΟ

5.5

ΤΕΜ.

1

1

1

2

1

6

5.6

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

1

7

5.7

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ

1

8

5.8

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ
Σ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (*)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μεταλλικό, μόνιμο στρώμα με επένδυση
δερματίνης, ανύψωση πλάτης,
περιστρεφόμενη θήκη για εξεταστικό
ρολό, φέρουσα ικανότητα 150 kg
Χρώμα μαύρο
Διαστάσεις 1,80Χ0,65Χ0,70 μ.
Μεταλλικό, αντιολισθητικά λάστιχα στα
στηρίγματα, αντιολισθητική επιφάνεια
πατήματος
Διαστάσεις 0,35Χ0,25Χ0,25 μ.
Μεταλλικό, πτυσσόμενο, κάθισμα
δερματίνης, αποσπώμενα πλαϊνά και
υποπόδια, φρένα στις χειρολαβές,
φέρουσα ικανότητα 100 kg
Διαστάσεις πλάτος καθίσματος 0,45 μ.,
βάθος καθίσματος 0,40 μ.,
συνολικό πλάτος 0,65 μ.
Ψηφιακό, σύστημα αυτοελέγχου
ακρίβειας Dual Check, μπράτσου,
υπεραυτόματο, λειτουργία μπαταρίας
και ρεύματος, κυλινδρική περιχειρίδα
μεταβαλλόμενης διαμέτρου 22 - 42
εκατοστών, θήκη αποθήκευσης και
μεταφοράς
Παλμικό, δακτύλου, μέτρηση οξυγόνου
και καρδιακών παλμών, προβολή
μετρήσεων σε οθόνη LED, αυτόματη
απενεργοποίηση, θήκη μεταφοράς και
αποθήκευσης
Ελαστικός ενισχυμένος σωλήνας μονού
αυλού μήκους 56 εκατοστών, συμπαγής
διπλός κώδωνας, ανεξάρτητα
ρυθμιζόμενα ακουστικά
Μεταλλικό, ρυθμιζόμενο ύψος, βάση με
πέντε (5) ακτίνες, τέσσερις (4) γάντζοι
Ταχεία νεφελοποίηση, υψηλή ροή
εκνέφωσης, πρόσθετο εξάρτημα για
χρήση από τη μύτη

ΝΑΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

(*) Εγγύηση 2 ετών.

Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού …………………….

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς……………………..
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ……………….
………….., ………………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 8:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΚΩΔ.
ΕΙΔΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

1

8.1

ΣΤΡΩΜΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

10

2

8.2

ΛΑΣΤΙΧΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

10

3

8.3

4

8.4

ΜΠΑΛΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ PILATES

5

8,5

ΜΠΑΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

5

6

8.6

ΚΩΝΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

10

Πλαστικός, ύψος 0,30 μ.

7

8.7

MEDINE BALL

5

Μη-αναπηδούμενη, βάρος τέσσερα
(4) κιλά

10
10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

PVC, υποαλλεργική επιφάνεια,
σταθερή, ασφαλής επαφή σώματος
Διαστάσεις: 1,70Χ0,60Χ0,05 μ.
Μεσαία αντίσταση τεντώματος,
αφρώδεις χειρολαβές, υφασμάτινη
επένδυση λάστιχου, μήκος 1,20 μ.
Neoprene, τεχνολογία Anti-Brust,
διάμετρος 0,65 μ.
Fiberglass/pvc, διάμετρος 0,36 μ.
Μεταλλική, βιδωτοί σφιγκτήρες
ασφαλείας
Διαστάσεις: διάμετρος 0,28 μ.,
μήκος 1,20 μ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού …………………….

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς……………………..
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ……………….
………….., ………………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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Σημειώσεις/Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου της τεχνικής προσφοράς:
1. Το υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς συμπληρώνονται ώστε οι υποψήφιοι ανάδοχοι να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις
στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε σχετικά κείμενα, τεχνικά έγγραφα και σε εγκεκριμένα εγχειρίδια του
κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού.
2. Το υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς ακολουθεί την μορφή πίνακα ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το υπόδειγμα συμπληρωμένο και με πλήρεις
παραπομπές στη σελίδα / σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή, είτε
στα συνημμένα σχετικά κείμενα, ή εγχειρίδια, ή έγγραφα, ή prospectus / manuals κλπ).
3. Κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus,
εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, πιστοποιητικά, σχέδια, υπολογισμούς κλπ των προσφερομένων ειδών, εφόσον
αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση
των φωτογραφιών των προσφερόμενων ειδών εντός του τεχνικού φυλλαδίου.
4. Για τη συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης, ισχύουν τα παρακάτω:
 Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
 Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας τη σειρά
και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αναλυτική κατά προτίμηση περιγραφή, πληρότητα
και τεκμηρίωση ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
 Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο ανάδοχο η σαφής παραπομπή (με αριθμό
σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus,
εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον
φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο, που κατά την κρίση του τεκμηριώνουν τα
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της από 06/08/2021
Διενέργειας Απευθείας Ανάθεσης και Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Η. ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ»

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL

ΑΦΜ – ΔOY

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
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Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 4:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
Α/Α

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ
(*)

1

4.1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

1

2

4.2

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

1

3

4.3

ΨΥΓΕΙΟ

1

4

4.4

ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ

1

5

4.5

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ

1

6

4.6

ΠΟΛΥΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

1

7

4.7

ΜΙΞΕΡ

1

8

4.8

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

1

9

4.9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ

1

10

4.10

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

1

11

4.11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 9.000 BTU

8

12

4.12

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12.000 BTU

1

13

4.13

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 18.000 BTU

2

14

4.14

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

3

15

4.15

ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ

1

16

4.16

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

17

4.17

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ (HiFi)

1

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (**)(€)

ΣΥΝΟΛΟ

(*) Ο Κωδικός Είδους, σύμφωνα με το Πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
(**) Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς: ……………
Χρόνος παράδοσης προσφερόμενων ειδών…………………
…………, ………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 5:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ)
Α/Α

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ
(*)

1

5.1

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

1

2

5.2

ΣΤΡΩΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

1

3

5.3

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

1

4

5.4

ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

1

5

5.5

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΣΘΕΝΗ

1

6

5.6

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΊΔΙΟ

1

7

5.7

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

2

8

5.8

ΟΞΥΜΕΤΡΟ

1

9

5.9

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

1

10

5.10

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ

1

11

5.11

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ

1

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (**)(€)

ΣΥΝΟΛΟ

(*) Ο Κωδικός Είδους, σύμφωνα με το Πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
(**) Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς: ……………
Χρόνος παράδοσης προσφερόμενων ειδών…………………
………., ………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 8:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ (*)

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

1

8.1

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

10

2

8.2

ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

10

3

8.3

ΜΠΑΛΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

10

4

8.4

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ PILATES

10

5

8.5

ΜΠΑΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. (Ράβδοι)

5

6

8.6

ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

10

7

8.7

MEDICINE BALL

5

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (**)

ΣΥΝΟΛΟ

(*) Ο Κωδικός Είδους, σύμφωνα με το Πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
(**) Συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς: ……………
Χρόνος παράδοσης προσφερόμενων ειδών…………………
…………, ………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 24

Σημειώσεις/Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς:
1. H συνολική αξία με ΦΠΑ της προσφοράς για την επιλεγμένη ομάδα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εκτιμώμενο κόστος
της ομάδας που παρουσιάζεται στο κεφαλαίο 1.3 της διακήρυξης.
2. Επαναλαμβάνετε τον παραπάνω πίνακα για όσες ομάδες προϊόντων επιθυμείτε να υποβάλετε προσφορά σε
ξεχωριστό υποφάκελο οικονομικής προσφοράς.
3. Οι προς συμπλήρωση πίνακες αφορούν τις ομάδες προϊόντων που έχουν επιλεχθεί στην τεχνική προσφορά.
4. Ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί για όλους τους κωδικούς (προϊόντα) του τμήματος προϊόντων διαφορετικά η
προσφορά για την συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι αποδεκτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Welcome stores
ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ
Α.Ε.

2

Σιχλιμίρης Ε.
Εμμανουήλ

3

X-TREME STORES
A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΑΙ
ΓΚΡΑΜΠΑΛΑΣ
ΓΩΝΙΑ,45221,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δωδώνης 109
& Αγ. Κοσμά,
45221,
Ιωάννινα
Λεωφόρος
Δωδώνης 16,
Ιωάννινα

2651083555

hlektragora@welcomestores.gr

2651043273

info@apotheka.gr

2651002716

ioannina@xtr.gr

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι Ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου.
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