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Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» (στο εξής η «Εταιρεία» ή/ και η 

«Αποστολή»), εδρεύουσα επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος (πλ. 

Κυνοσάργους) Αθήνα, 11743, Τηλ.: 2130-184400 Φαξ: 210-9246740 Α.Φ.Μ.: 

997889618, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών Εmail: info@mkoapostoli.gr, σας καλεί να δηλώσετε 

συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τους κάτωθι 

όρους και προϋποθέσεις:  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   

Αντικείμενο της Πρόσκλησης «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ» είναι η 

προμήθεια, μεταφορά και παράδοση του κάτωθι εξοπλισμού, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Give for Greece VIII – Πρόγραμμα Ενίσχυσης 2021-2022» 

χρηματοδοτούμενου από τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό «International 

Orthodox Christian Charities» (IOCC).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

▪ Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποχρεούται σε υποβολή προσφοράς για όλες τις 

ομάδες εξοπλισμού.  

▪ Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται σε υποβολή προσφοράς για καινούργιο και 

αμεταχείριστο εξοπλισμό, ο οποίος ακολουθεί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και 

διαθέτει πιστοποίηση κατά CE. 

▪ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ δεν υποχρεούται σε προμήθεια του συνόλου του προκηρυσσόμενου 

εξοπλισμού.  

 

Α. ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΣΚΟΝΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τρία (3) ▪ Μηχάνημα απορρόφησης σκόνης που θα προσαρμοστεί σε 

μηχάνημα κοπής ξύλου/ κορδέλα/ πλάνη-γυαλοχαρτιέρα σε 

εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων 

▪ Ισχύς κινητήρα s1 σε W 4500 

▪ Τάση 400V 

▪ Θύρα αναρρόφησης 1x Ø 100 mm, 3 x Ø 125 mm 

▪ Συνολικές διαστάσεις 1900 x 670 x 2800 mm 

▪ Απόδοση αναρρόφησης 8000 m³/h 
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▪ Διάμετρος τσάντας τσιπ 610 mm 

▪ Μήκος τσάντας τσιπ 1000 mm 

▪ Διάμετρος ανεμιστήρα Ø 380 mm 

(Προσοχή: δύναται να γίνει προμήθεια ενός ή δύο ή τριών τεμαχίων) 

 

Β. ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ CNC LASER 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ένα (1) ▪ Μικρό χαρακτικό για χάραξη επιφανειών μουσικών οργάνων 

▪ Class 1 Laser  

▪ Διάσταση 70*45 cm (κατά προσέγγιση) 

▪ Λάμπα laser CO2 40/60/80W  

▪ Ενσωματωμένο σύστημα ψύξης 

▪ Κυψελωτό τραπέζι κοπής + Blades  

▪ Αυτόματη ανίχνευση ύψους υλικού (Auto Focus)  

▪ Ταχύτητα χάραξης έως 1500mm/sec  

▪ High Speed Digital Step Motors  

▪ Clean Pack technology  

 

Γ. ΑΛΕΙΠΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΚΟΛΛΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ένα (1) ▪ Μηχανή συγκόλλησης που χρησιμοποιείται για την επάλειψη 

λουρίδων ζωνών με δερματόκολλα με σκοπό την κατασκευή 

δερμάτινων ζωνών 

▪ Ηλεκτρική τροφοδοσία 230/50/1 -400/50/3 

▪ Ισχύς 0,22kw 

▪ Πλάτος συγκόλλησης 150mm 

 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά εκ των 

προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση την 

πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο άρθρο 6 και στο Παράρτημα Α’ της παρούσης. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και λήγει  

εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά. Ο τόπος παράδοσης του ως άνω είδους είναι: 
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- Για τον εξοπλισμό «Α.ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΣΚΟΝΗΣ» και «Β. ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ CNC LASER» 

η έδρα της ωφελούμενης επιχείρησης στα Ιωάννινα, με αντικείμενο την 

κατασκευή μουσικών οργάνων-ακουστικών κιθαρών. 

- Για τον εξοπλισμό «Γ.ΑΛΕΙΠΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΚΟΛΛΑΣ» η έδρα της 

ωφελούμενης επιχείρησης στην Αττική-Καλλιθέα, με αντικείμενο την 

παραγωγή δερμάτινων ζωνών. 

 

4. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την 03/12/2021, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ήρας αρ. 8 και Δέσπως 

Σέχου 37, Ν. Κόσμος, από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.  

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων και η υποβολή ερωτημάτων, θα πρέπει να 

απευθύνονται στην «Αποστολή», Τμήμα Προμηθειών και να αποστέλλονται είτε μέσω 

τηλεομοιοτυπίας (αριθμ. 210-9246740) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email),  

προς τη διεύθυνση T.Vlachos@mkoapostoli.gr (Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς 

Βλάχος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2130184449) ή/και προς τη διεύθυνση 

T.Galdara@mkoapostoli.gr  

 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8 

& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο 

του κτιρίου, μέχρι την 02/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00μ.μ., είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε έναν 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της 

προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους 

προσφέροντες.   

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει έναν ενιαίο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει 

εξωτερικά τις ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (επωνυμία, διεύθυνση, α.φ.μ. ο αριθμός τηλεφώνου, 

τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email)  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (γράψτε μόνο τις ομάδες για τις οποίες υποβάλλετε 

προσφορά): Α.ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΣΚΟΝΗΣ, Β.ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ CNC LASER, Γ.ΑΛΕΙΠΤΙΚΗ 

ΔΕΡΜΑΤΟΚΟΛΑΣ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ: 02/12/2021, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 3:00 μμ.  

Ο φάκελος θα περιέχει: 

6.1. Έντυπο Τεχνικής-Οικονομικής Προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά με συμπλήρωση του 

υποδείγματος στο Παράρτημα Γ Υπόδειγμα υποβολής προσφοράς. 

6.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

(1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω: 

Α) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση 

και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Β) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε 

απόφαση της Εταιρείας ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της 

Πρόσκλησης ή υπαναχώρησης της Εταιρείας ή της κρίσης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

Γ) ότι για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων δεσμεύεται για 30 

ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της αξιολόγησης των προσφορών. 

Δ) ότι ως προς την προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχω λάβει 

γνώση της σχετικής Ενημέρωσης Προμηθευτών Προϊόντων/ Παρόχων 

Υπηρεσιών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει: 

www.mkoapostoli.gr,(www.mkoapostoli.com/poioi-imaste/ενημέρωση-

προμηθευτών-προϊόντων-παρ/ ) 

(2) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά όλους τους 

Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές που 

εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς 

τις υποχρεώσεις τους.  

(3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή του προσφέροντος σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την 

ημέρα αξιολόγησης των προσφορών (να αναφέρονται οι κωδικοί δραστηριότητας 

ΚΑΔ) 

http://www.mkoapostoli.gr/
http://www.mkoapostoli.com/poioi-imaste/ενημέρωση-προμηθευτών-προϊόντων-παρ/
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(4) Ισχύον πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (να αναφέρεται το 

ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου). 

(5) Σε περίπτωση προσφέροντος επιτηδευματία (φυσικού προσώπου) Έναρξη 

Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

6.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Υποβολή εγγράφων και φωτογραφιών που να τεκμηριώνουν: τις προδιαγραφές και 

τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος, καθώς και τη χώρα 

κατασκευής. 

 

6.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο υποψήφιος υποβάλλει την προσφορά του χρησιμοποιώντας το έντυπο 

Παράρτημα Γ’ (Υπόδειγμα Υποβολής Προσφοράς).  

Διευκρινίζεται, ότι: 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αναφέρει 

χωριστά, (α) το κόστος μεταφοράς και παράδοσης του προσφερόμενου είδους 

στην επωφελούμενη επιχείρηση, (β) το κόστος συναρμολόγησης και (γ) το 

κόστος εκπαίδευσης του επωφελούμενου για τη λειτουργία του εξοπλισμού.  

Η Αποστολή δεν δεσμεύεται να αποδεχτεί το σκέλος της προσφοράς που αφορά στα 

κόστη μεταφοράς/παράδοσης ή/και συναρμολόγησης, ή/και εκπαίδευσης, δύναται 

δε να προβεί στην αποδοχή τους ή μη, σωρευτικά ή διαζευκτικά, αναλόγως του 

διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος. 

Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος,  απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν οποιονδήποτε όρο 

αναπροσαρμογής. Στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 

να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, θα πρέπει να είναι 30 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της αξιολόγησης των προσφορών άλλως και 

σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τον εκτιμώμενο χρόνο 

παράδοσης. 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του 

επισυναπτόμενου «Προσχεδίου Σύμβασης». 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ – ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
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Η διαδικασία αξιολόγησης, τα δικαιώματα της Εταιρείας και το νομικό πλαίσιο της 

παρούσης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ του παρόντος. 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από τους όρους του παρόντος, το Παράρτημα Α’ 

(Διαδικασία Αξιολόγησης – Δικαιώματα Εταιρείας – Νομικό πλαίσιο Πρόσκλησης), το 

Παράρτημα Β’ (Σχέδιο της Συμβάσεως) και το Παράρτημα Γ’ (Υπόδειγμα Υποβολής 

Προσφοράς), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 


