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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) & 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
για την
«Προµήθεια Επίπλων »
20.08.2008

Αναθέτουσα Αρχή
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)
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Ηµεροµηνία: 20.08.2008
Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός
Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)
προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια Επίπλων» στα πλαίσια του
έργου «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
που είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙNTERREG III Α /
Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα - ΠΓ∆Μ, το οποίο χρηµατοδοτείται κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από εθνικούς
πόρους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα προκήρυξη, το αργότερο µέχρι 10.9.2008 και ώρα 14:00 στα γραφεία του
ΣΕΠΕΕ για το ∆ιαγωνισµό «Προµήθεια Επίπλων».

Θεόφιλος Ασλανίδης
Γενικός ∆ιευθυντής
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)
Ερµού 18Α, 54624, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310257075
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
προκήρυξη.
Ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 1.785,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Ο Υπεύθυνος του Έργου
Θεόφιλος Ασλανίδης
Γενικός ∆ιευθυντής
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)
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1. Όροι ∆ιαγωνισµού
1.

Η ανάθεση θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη:

•
•
•
•
•

•

•
•

Τις διατάξεις και τους κανονισµούς που διέπουν τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων
Πλεκτικής Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).
Το σχετικό θεσµικό πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.
Την µε αριθ. πρωτ. 304368/Υ∆10796 πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Υ.∆.
Π.Κ.Π. Interreg.
Το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου «Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηµατικής
συνεργασίας στον κλάδο της ένδυσης και ανάπτυξη δοµής παροχής υπηρεσιών».
Το Τεχνικό ∆ελτίο του υποέργου «Μελέτη υφιστάµενης κατάστασης και εκπόνηση
επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης των επιχειρήσεων του κλάδου της ένδυσης στη
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Π.Γ.∆.Μ. και ίδρυση και λειτουργία δοµής για την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου ένδυσης στη
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Π.Γ.∆.Μ.».
Την Απόφαση Εκτέλεσης µε Ίδια Μέσα του Υποέργου «Μελέτη υφιστάµενης
κατάστασης και εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης των επιχειρήσεων του
κλάδου της ένδυσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Π.Γ.∆.Μ. και ίδρυση και
λειτουργία δοµής για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του
κλάδου ένδυσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Π.Γ.∆.Μ.».
Την Απόφαση Ένταξης της συγκεκριµένης πράξης µε Α.Π. 300969/Υ∆3015 της
11/03/2008.
Τον κωδικό του έργου στο Π∆Ε µε αριθ. ΣΑΕΠ 308/3.

2.

Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία
ταυτίζεται µε την Επιτροπή πιστοποίησης, ελέγχου και παραλαβής παραδοτέων η οποία
έχει οριστεί στην Απόφαση Εκτέλεσης µε Ίδια Μέσα του Υποέργου «Μελέτη υφιστάµενης
κατάστασης και εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης των επιχειρήσεων του
κλάδου της ένδυσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Π.Γ.∆.Μ. και ίδρυση και
λειτουργία δοµής για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου
ένδυσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Π.Γ.∆.Μ.».

3.

Το προκηρυσσόµενο έργο θα παραδοθεί στον Υπεύθυνο του Έργου.

4.

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. (ήτοι 1.785,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

5.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα προκήρυξη, το αργότερο µέχρι την 10.09.2008 και ώρα 14:00 στο γραφείο του
Υπευθύνου του Έργου και συγκεκριµένα: Για το ∆ιαγωνισµό «Προµήθεια Επίπλων»,
υπόψη κ. Θεόφιλου Ασλανίδη, Ερµού 18Α , 54624, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310257075.

6.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, Υπεύθυνη ∆ήλωση
του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνεται ότι
α) δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήµατα:
• Συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση
• ∆ωροδοκίας
• Απάτης
• Νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
• Για οποιοδήποτε αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της
• επαγγελµατικής του δραστηριότητας
• Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
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• Και ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση κατά την
ηµέρα κατάθεσης προσφοράς τους.
β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις.
γ) είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο στο ειδικό επάγγελµα, κατά την µέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την
υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισµού.
δ) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρων
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
7.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί
που διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική αξιοπιστία και φερεγγυότητα µε συναφή
δραστηριότητα στο αντικείµενο του διαγωνισµού και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

8.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες
προσµετρούµενος από την εποµένη της λήξης υποβολής των προσφορών στο
διαγωνισµό ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.

9.

Κριτήριο Επιλογής είναι η χαµηλότερα οικονοµική προσφορά ανά είδος.

10. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών και
εντός του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου.
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2. Τεχνικές Προδιαγραφές
Προµήθεια:

Τεµάχια

Είδος

1

Γραφείο εργασίας 180Χ80Χ75Υ

1

Κάθισµα εργασίας µε ρυθµιζόµενα µέρη

1

Καρέκλα επισκεπτών

2

Βιβλιοθήκες 80Χ40Χ220Υ

Ο Υπεύθυνος του Έργου

Θεόφιλος Ασλανίδης
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