Θεσσαλονίκη, 12 /11/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 742
Προς:
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για τη Πιστοποίηση, Έκδοση Άδειας
Λειτουργίας και Ετήσια Συντήρηση του Ανελκυστήρα στο κτίριο της νέας έδρας της Αλεξάνδρειας Ζώνης
Καινοτομίας, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016
τ.Α') όπως ισχύει
2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ :
Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ :

19REQ005840589 2019-11-12
19REQ005840639 2019-11-12

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 21/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54124. Το συνολικό ποσό για
την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.Ε
64.20.01.0024 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας , οικονομικού έτους 2019.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:


Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά είδος



Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο



Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται



Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή
απορρίπτεται



Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη



Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ισχύει για διάρκεια τριών (3) μηνών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.

Διοικητήριο ΤΚ 54123 Θεσσαλονίκη 2310 379317
2310 379334
Website: http://www.thessinnozone.gr Email:info@thessinnozone.gr

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΖΚ με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του
Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση
2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 2310379481 και στα γραφεία της οδού Αγίου Δημητρίου Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

www.thessinnozone.gr

Ο Πρόεδρος
Συνημμένα
o Τεχνικές Προδιαγραφές
o Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Δρ. Κυριάκος Λουφάκης

Κοινοποίηση:


Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

Εσωτ. διανομή:
 Φάκελος αιτήματος
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Tαχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

: Διοικητήριο Αγίου Δημητρίου
: 54123
Δήμητρα Ιορδανίδου
:
Ιωάννης Σαπουντζής
: 2310 379481
: 2310 379335
iordanidou@thessinozone.gr/
:
sapountzis@thessinnozone.gr

α/α

Περιγραφή Είδους

Ποσότητα

Πιστοποίηση και Άδεια Λειτουργίας Ανελκυστήρα
Πιστοποίηση του Ανελκυστήρα από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο
1
1 Κατά αποκοπή
φορέα, αναφορικά με την ορθή του λειτουργία. Εν συνεχεία καταχώρηση
του ανελκυστήρα στην αρμόδια Υπηρεσία του
Ετήσια Συντήρηση του Ανελκυστήρα
Ετήσια συντήρηση του ανελκυστήρα η οποία θα γίνεται δυο φορές το
2
μήνα και για 12 μήνες. Στη τιμή του κόστους συντήρησης θα
12 Μήνες
περιλαμβάνονται και τα διάφορα εξαρτήματα αντικατάστασης που θα
προκύψουν κατά το χρονικό διάστημα της συντήρησής του
Υπηρεσίες εγγύησης
Ο ανάδοχος θα φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη :
Α. για την ακεραιότητα του προσωπικού του (ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας της οποίας θα έχουν) από
οποιοδήποτε κίνδυνο
Β. για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στο μηχανολογικό του εξοπλισμό και τα παρελκόμενα του.
Γ. έναντι τρίτων που αποδεδειγμένα θιγούν από λάθος χειρισμούς του προσωπικού του, κατά την διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης.
∆ . για την προμήθεια και την χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού ανάλογα
µε την εργασία δηλαδή ιμάντες προστασίας από πτώση, κράνη, κ.α.
Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από τον νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη
επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικού παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κ.λ.π. Ομοίως,
υποχρεούται να ασφαλίσει το χώρο εργασιών και τον περιμετρικό χώρο µε οποιοδήποτε μέσο απαιτείται εκ του νόμου
για την προστασία τρίτων όσο χρόνο διαρκέσουν οι εργασίες. Μοναδικός υπεύθυνος σε περίπτωση οποιοδήποτε
ατυχήματος και υπόχρεος προς αποζημίωση είναι ο ανάδοχος.
Θεσσαλονίκη 06/11/2019
Οι Συντάκτες

Δήμητρα Ιορδανίδου
ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού

Ιωάννης Σαπουντζής
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θεσσαλονίκη, ......./ ......./ 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εταιρία / φυσικό πρόσωπο:
Α.Φ.Μ.:
Έδρα:

Τ.Κ.:

Δ/νση:
Τηλέφωνο:

Fax:

Έχοντας λάβει γνώση της τεχνικής περιγραφής του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ: 19REQ005840589 2019-11-12)
και τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 19REQ005840639 2019-11-12), δηλώνω ότι τις
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας/υπηρεσίας
υποβάλλοντας την παρούσα προσφορά και προσφέροντας την κάτωθι τιμή:
Τιμή μονάδας
Σύνολο
α/α
Είδος υπηρεσίας / εργασίας / προμήθειας
Ποσότητα
χωρίς ΦΠΑ (€)
(€)
1 κατ’
1
Πιστοποίηση και Άδεια Λειτουργίας Ανελκυστήρα
αποκοπή
2

Ετήσια Συντήρηση του Ανελκυστήρα

12 μήνες
Φ.Π.Α. 24%:
Γεν. Σύνολο:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή, σφραγίδα)
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