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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών για την προμήθεια τεσσάρων(4) ψυγείων
για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).
1. To Yπoυργείο Εσωτερικών(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) προτίθεται να προβεί στην
προμήθεια τεσσάρων(4) ψυγείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου ΕσωτερικώνΤομέας Μακεδονίας και Θράκης.
Ειδικότερα τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:
Ένα

(1)

δίπορτο

ψυγείο

προϋπολογισμού

διακοσίων

πενήντα

(250,00)

ΕΥΡΩ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τρία (3) μονόπορτα ψυγεία συνολικού προϋπολογισμού
τετρακοσίων πενήντα (450,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Οι ειδικότερες προδιαγραφές συνοψίζονται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ψυγείο Μονόπορτο με θάλαμο κατάψυξης
A+ Ενεργειακή απόδοση
Τοποθέτηση: Ελεύθερο


Συνολική μεικτή χωρητικότητα: 99 λίτρα



Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 95 λίτρα



Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 84 λίτρα



Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 11 λίτρα



Διαστάσεις: (Υ x Π x Β): 84,5 x 51,5 x 49,4 cm

Ψυγείο Δίπορτο
A+ Ενεργειακή απόδοση
Τοποθέτηση: Ελεύθερο

Χωρητικότητα (lt): 259 lt


Χωρητικότητα Συντήρησης 209 lt



Χωρητικότητα Κατάψυξης 50 lt



Διαστάσεις Προϊόντος 159 cm x 54.9 cm x 60.4 cm - (Υ x Π x Μ)

2. Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των
προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους είτε ηλεκτρονικά στο
symvaseis@mathra.gr , είτε με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας του
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Γραφείο 210 του 2ου ορόφου
(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ. 541 23, Θεσσαλονίκη) και ώρες 10:00-13:00. Σε περίπτωση αποστολής
(ταχυδρομικής ή courier), οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο μέχρι και την 26 -6 -2020
και ώρα 13:00. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-06-2020 και ώρα 13:00 μ.μ.
Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του υποψηφίου ανάδοχου και να φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης. Επιπλέον οι υποψήφιοι
καλούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο προσφοράς ηλεκτρονικό ή φυσικό:
α) τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο
διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα η
βεβαίωση έναρξης στην αρμόδια ΔΟΥ όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.
β) Φύλλο συμμόρφωσης με τις οριζόμενες προδιαγραφές, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν στο
ελάχιστο τα αιτούμενα και μπορεί να είναι και ανώτερες
i. Τεχνικό φυλλάδιο για το προτεινόμενο προϊόν από την κατασκευάστρια εταιρεία
ii. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Το μηχάνημα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και όχι ανακατασκευασμένο με
εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία.


Παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας

3. Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να υπερβαίνει τις ανωτέρω
αναφερόμενες τιμές προϋπολογισμού.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της χαμηλότερης τιμής . Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών προσφορών
ίσης τιμής, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση παρόντων των υποψήφιων αναδόχων που
μειοδότησαν.
4. Η πληρωμή θα βαρύνει τον A.Λ.E. 3120989001 του Τακτικού Προϋπολογισμού Ειδικού
Φορέα 10079990100000 Οικονομικού Έτους 2020 και θα καταβληθεί μετά την έκδοση του

αντίστοιχου τιμολογίου και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που
προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας
του Υπουργείου Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)
κ.α.α.
Αθανασία Φορτοτήρα

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή
5. Τμήμα Μηχανοργάνωσης για ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του φορέα.

