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Σέρρες, 10/07/2018 

Αρ. Πρωτ:6307 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.4.1. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "PROMOTE TOURISM AND CULTURE THROUGH 

THE WATER"  ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “ToCULTER” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-

2020» 

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κηρύσσει άγονη την προμήθεια του εκπαιδευτικού υλικού  λόγω της μη 

υποβολής προσφορών για την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6252/15-6-2018 καθώς και της παράτασης που δόθηκε σε αυτήν 

μέχρι της 25/6/2018 για τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης ‘Spa management’, ‘Restaurant and service techniques’ 

και ‘Business and tourism  management’ που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης 3.4.1. του έργου "PROMOTE 

TOURISM AND CULTURE THROUGH THE WATER"  και ακρωνύμιο “ToCULTER” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται 

από το ΙΡΑ Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020»,  

 

Επαναπροκηρύσσει την ανάθεση σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, για τα 

προγράμματα κατάρτισης ‘Restaurant and service techniques’ και ‘Business and tourism  management’ (το ‘Spa 

management’ ολοκληρώθηκε),  συνολικού προϋπολογισμού 5.737,71€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και των 

μεταφορικών. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες, και θα 

ανοιχθούν στις 17/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

 

Αντικείμενο CPV : 

39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 

30199700-7 Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα 

39514100-9 Πετσέτες 

39513000-1 Τραπεζομάντιλα και πετσέτες φαγητού 

39221160-6 Δίσκοι σερβιρίσματος 

39221180-2 Μαγειρικά σκεύη 

39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 
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39221240-1 Μπολ 

39221210-2 Πιατέλες 

39298300-0 Ανθοδοχεία 

39241120-0 Μαχαίρια κουζίνας 

39221200-9 Είδη τραπεζαρίας 

39310000-8 Εξοπλισμός τροφοδοσίας 

39312000-2 Εξοπλισμός παρασκευής φαγητού 

39711361-7 Ηλεκτρικοί φούρνοι 

39711310-5 Ηλεκτρικές καφετιέρες 

 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης  

‘Restaurant and service techniques’ και ‘Business and tourism  management’ που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 

δράσης 3.4.1. του έργου "PROMOTE TOURISM AND CULTURE THROUGH THE WATER"  και ακρωνύμιο “ToCULTER” που 

έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ΙΡΑ Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας 2014-2020» και συγκεκριμένα: 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «Restaurant and service 
techniques’ και ‘Business and tourism  management’» 

   

Είδος Χαρακτηριστικά Ποσότητα 

Ποσό 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

 

ΦΠΑ 
 

Ποσό 
(με ΦΠΑ) 

 

Δίσκος 
σερβιρίσματος 

Δίσκος στρογγυλός αντιολισθητικός 
28εκ  

10 

4.627,19 1.610,52 5.737,71 

Δίσκος 
σερβιρίσματος 

Ξύλινος δίσκος φελλού μαύρος 61εκ χ 
41εκ  

8 

Τηγάνι Τηγάνι αντιπολιτικό 28εκ  2 

Κατσαρόλα Κατσαρόλα inox 28εκ x 17εκ, 10lt  1 

Καπάκι μαγειρικού 
σκεύους 

Καπάκι inox φ28εκ 1 

Κουτάλα Μαρίζ κουτάλα 25,5εκ 2 

Κουτάλα Κουτάλα σούπας inox βαθιά 9,5χ25εκ  1 

Τεφλόν Κοπής Τεφλόν 45χ30εκ χρώμα πράσινο 1 

Τεφλόν Κοπής Τεφλόν 45χ30εκ χρώμα μπλε 1 

Τεφλόν Κοπής Τεφλόν 45χ30εκ χρώμα λευκό 1 

Τεφλόν Κοπής Τεφλόν 45χ30εκ χρώμα κίτρινο  1 

Τεφλόν Κοπής Τεφλόν 45χ30εκ χρώμα καφέ 1 

Τεφλόν Κοπής Τεφλόν 45χ30εκ χρώμα κόκκινο 1 

Δοχεία Δοχεία polypropylaine 1/4  b10 4 

Δοχεία Δοχεία polypropylaine 1/6 β10 4 

Καπάκια Καπάκια polypropylaine 1/4  4 

Καπάκια Καπάκι polypropylaine 1/6  4 
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Μπολ Μπολ μελαμίνης μαύρο 10χ7,5χ4,8υ 18 

Πιατέλα Πιατέλα μελαμίνης μαύρη 10χ10χ0,8υ 25 

Πιατέλα Πιατέλα πορσελάνης οβάλ 38εκ 8 

Μπολ Μπολ γιαουρτιού πορσελάνης 12εκ 25 

Ανθοδοχείο Ανθοδοχείο inox ματ 6,5χ6,5χ13,5υ 4 

Θήκη Ψωμιού Θήκες ψωμιού inox 20χ8,5εκ 4 

Πετσέτα Πετσέτα πελάτη λευκή  20 

Τραπεζομάντηλα Τραπεζομάντηλα λεύκα  4 

Μαχαίρι Κουζίνας Μαχαίρι chef 21ek 2 

Μύλος πιπεριού Μύλος πιπεριού μαύρο 25εκ 1 

Λαβίδα Λαβίδα σαλάτας inox 24,5εκ 5 

Σετ ντεκουπάζ Σετ ντεκουπάζ 2τεμ (πιρούνα-μαχαίριι) 2 

Τρόλεϊ 
σερβιρίσματος 

Τρόλεϊ σερβιρίσματος ξύλινο (ή με 
μέταλλο) τροχήλατο   περίπου 

70x50x78υ 
2 

Τρόλεϊ 
μετακίνησης 

Τρόλεϊ μετακίνησης πλαστικό 
τροχήλατο περίπου  85x43x95υ 

1 

Τρόλεϊ τραπέζι 
room service 

Τρόλεϊ τραπέζι room service 
πτυσσόμενο  

κλειστό περίπου 80x53x80υ,  
ανοιχτό 80x80υ 

1 

Πάσο σερβιτόρου 
Πάσο σερβιτόρου ξύλινο  περίπου 

45x49x144υ  
1 

Stage για κοκτέιλ 

Stage για κοκτέιλ 1,50μ περίπου με 

νεροχύτη και μπαταρία, 
 θήκες φιαλών και στρέινερ πάγου 

1 

Επαγωγική Εστία 
Eπαγωγική εστία.  

ισχύς 3500w,  
χρήσιμη επιφάνεια 28εκ x 28εκ 

1 

Φούρνος 
50*30*30 περίπου 

με 2 ταψιά 
1 

Βραστήρας καφέ Χωρητικότητα 16 λίτρα περίπου 1 

Μηχανή Καφέ 

Mηχανή καφέ espresso για αλεσμένο 
καφέ ή  

παστίλια (ESE) 
Σύστημα ενίσχυσης της κρέμας για 

πυκνή και συμπαγή κρέμα στον 
espresso 

 Ακροφύσιο ατμού 

1 

Φίλτρα Μηχανής 
Καφέ 

Φίλτρα συμβατά με την μηχανή καφέ 
espresso για αλεσμένο καφέ ή  

παστίλια (ESE) 
20 

   

Ποδιά 
Ποδιά με κορδόνι λαιμού με εκτύπωση 
λογότυπου φορέα και προγράμματος 

10 
   

 

*Στην τιμή  περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% και το κόστος αποστολής.   

Προσφορές για μέρος των απαιτούμενων ειδών δεν  γίνονται δεκτές.  
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Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  

Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούμενης προμήθειας  θα είναι εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης .  

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται στον κ. Αραπάκη Γεώργιο τηλ. 23210 45405 (email: info@kekpkm.gr). 

 
 
 
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Αναλυτικά:  

Γ.1. Οι τιμές αριθμητικώς και ολογράφως θα δοθούν ως εξής:  

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ 

 - Ποσοστό ΦΠΑ 24%.  

- Τελική τιμή  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ο ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία .  

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τιμής ολογράφως με την αριθμητική υπερισχύει η τιμή ολογράφως. Προσφορές χωρίς τιμές 

ολογράφως θα απορρίπτονται.  

Επίσης, αν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
1.000,00  

 

ΦΠΑ 24% 240,00   

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1.240,00   

 

Γ.2 Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. 

Γ.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς, ενώ σε ενδεχόμενη 

αυξομείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους δεν επηρεάζει το συνολικό τίμημα.  

Γ.4 Στις προσφερόμενες τιμές δεν επιτρέπεται αρνητική έκπτωση. 

Γ.5 Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Γ.6. Για τον μηχανικό εξοπλισμό θα δοθεί υποχρεωτικά βεβαίωση με σειριακό κωδικό προϊόντος και διάρκεια εγγύησης 2 

ετών. 

Γ.7. Για τον τροχήλατο εξοπλισμό θα δοθεί διάρκεια εγγύησης για τις ρόδες και την αντοχή των σκληρών επιφανειών 2 

ετών. 

Γ.8. Όλος ο εξοπλισμός θα παραδοθεί είτε στην κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. στο τέρμα Ομονοίας, Σέρρες είτε στο 

παράρτημα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2., Ελ. Βενιζέλου 34, Σιδηρόκαστρο.  

 

  

mailto:info@kekpkm.gr
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν την  αίτηση και τα δικαιολογητικά   στα γραφεία του 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:  

Κεντρική Δομή 

Σέρρες, τέρμα Ομονοίας 

ΤΗΛ.: 2321023640, 2321045405 

Ώρες : 9:00 – 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, 

από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης και για πέντε ημέρες δηλαδή έως 16/07/2018 . 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

«Στοιχεία ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου» (ονοματεπώνυμο φυσικού ή νομικού προσώπου / διακριτική 

ονομασία,  διεύθυνση,  ΑΦΜ /  ∆ΟΥ ,  ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας).  

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6252/15-06-2018»  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:16-07-2018.   

                           Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

Ο φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα 

του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή 

ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 

4412/12. 

 Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά τους διαχειριστές των νομικών προσώπων ενώ στις  περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Π.Ε. Σερρών 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος 




