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ΠΡΟ: ΠΡΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Ο Διμοσ μασ ενδιαφζρεται να προχωριςει ςτθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςχοινιϊν,
ιμάντων και αντιανεμικϊν διχτφων για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Θιρασ.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 5.133,60€ με ΦΠΑ 24% και κα βαρφνει
τουσ: α. Κ.Α.Ε 20.6654 με το ποςό των 434,00€, β.Κ.Α.Ε. 30.6654 με το ποςό των 1.364,00€ και γ.
Κ.Α.Ε. 35.6654 με το ποςό των 3.335,60€ του προχπολογιςμοφ του Διμου, για το οικονομικό ζτοσ
2018.
Η

εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από απόφαςθ απευκείασ ανάκεςθσ

Δθμάρχου με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
μόνο βάςει τιμισ για το ςφνολο των υπο προμικεια ειδϊν ςφμφωνα με το Ν.4412/2016, τθσ
παρ.4 του άρκρου 209 του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010
(Ν. Καλλικράτθ).

ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΤΝΟΛΟ

10

20,00€

200,00€

ΤΠΗΡΕΙΑ 30-Κ.Α.Ε.30.6654

ΧΟΙΝΙ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟΤ ΣΡΙΦΣΟ 3,5mm ΚΟΤΛΟΤΡΑ
750 ζωσ 850 μζτρα και βάροσ 4,5 ζωσ 5 κιλά
3κλωνα χοινιά καταςκευαςμζνα από εξθλαςμζνθ
μεμβράνθ πολυπροπυλενίου και Πλεκτά χοινιά από
πολφκλωνθ ίνα πολυπροπυλενίου. Αντοχι ςτθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία (UV) για μακρόχρονθ ζκκεςθ ςτον ιλιο.
1.

Ανηοσή ζηην ςπεπίωδη ακηινοβολία (UV).

ΣΜΧ

Χπώμαηα: Λεςκό, Μαύπο, Κόκκινο, Μπλε και άλλα
σπώμαηα καηόπιν παπαγγελίαρ. έσει καλύηεπερ διηλεκηπικέρ
ιδιόηηηερ από ηα πεπιζζόηεπα ζσοινιά, και για αςηό ηο λόγο
σπηζιμοποιείηαι ωρ ζσοινί πεηάγμαηορ και ζσοινί αζθαλείαρ
από ξςλοκόποςρ ή επγάηερ ζε οπγανιζμούρ κοινήρ ωθέλειαρ
(π.σ. επισείπηζη ηλεκηπιζμού) και γενικόηεπα από επγάηερ
πος βπίζκονηαι κονηά ζε ηλεκηποθόπα καλώδια.
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ΧΟΙΝΙ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟΤ ΣΡΙΦΣΟ 4mm ΚΟΤΛΟΤΡΑ 630
ζωσ 700 μζτρα και βάροσ 4,5 ζωσ 5 κιλά
3κλωνα χοινιά καταςκευαςμζνα από εξθλαςμζνθ
μεμβράνθ πολυπροπυλενίου και Πλεκτά χοινιά από
πολφκλωνθ ίνα πολυπροπυλενίου. Αντοχι ςτθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία (UV) για μακρόχρονθ ζκκεςθ ςτον ιλιο.
Ανηοσή ζηην ςπεπίωδη ακηινοβολία (UV).
2.

TMX

10

20,00€

200,00€

TMX

10

20,00€

200,00€

ΣΜΧ

10

25,00€

250,00€

ΣΜΧ

10

25,00€

250,00€

Χπώμαηα: Λεςκό, Μαύπο, Κόκκινο, Μπλε και άλλα
σπώμαηα καηόπιν παπαγγελίαρ. έσει καλύηεπερ διηλεκηπικέρ
ιδιόηηηερ από ηα πεπιζζόηεπα ζσοινιά, και για αςηό ηο λόγο
σπηζιμοποιείηαι ωρ ζσοινί πεηάγμαηορ και ζσοινί αζθαλείαρ
από ξςλοκόποςρ ή επγάηερ ζε οπγανιζμούρ κοινήρ ωθέλειαρ
(π.σ. επισείπηζη ηλεκηπιζμού) και γενικόηεπα από επγάηερ
πος βπίζκονηαι κονηά ζε ηλεκηποθόπα καλώδια.

ΧΟΙΝΙ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟΤ ΣΡΙΦΣΟ 4,5mm ΚΟΤΛΟΤΡΑ
540 ζωσ 600 μζτρα και βάροσ 4,5 ζωσ 5 κιλά
3κλωνα χοινιά καταςκευαςμζνα από εξθλαςμζνθ
μεμβράνθ πολυπροπυλενίου και Πλεκτά χοινιά από
πολφκλωνθ ίνα πολυπροπυλενίου. Αντοχι ςτθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία (UV) για μακρόχρονθ ζκκεςθ ςτον ιλιο.
3.

Ανηοσή ζηην ςπεπίωδη ακηινοβολία (UV).
Χπώμαηα: Λεςκό, Μαύπο, Κόκκινο, Μπλε και άλλα
σπώμαηα καηόπιν παπαγγελίαρ. έσει καλύηεπερ διηλεκηπικέρ
ιδιόηηηερ από ηα πεπιζζόηεπα ζσοινιά, και για αςηό ηο λόγο
σπηζιμοποιείηαι ωρ ζσοινί πεηάγμαηορ και ζσοινί αζθαλείαρ
από ξςλοκόποςρ ή επγάηερ ζε οπγανιζμούρ κοινήρ ωθέλειαρ
(π.σ. επισείπηζη ηλεκηπιζμού) και γενικόηεπα από επγάηερ
πος βπίζκονηαι κονηά ζε ηλεκηποθόπα καλώδια.
ΧΟΙΝΙ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟΤ ΣΡΙΦΣΟ 5,0mm ΚΟΤΛΟΤΡΑ
330ζωσ 375 μζτρα και βάροσ 4,5 ζωσ 5 κιλά
3κλωνα χοινιά καταςκευαςμζνα από εξθλαςμζνθ
μεμβράνθ πολυπροπυλενίου και Πλεκτά χοινιά από
πολφκλωνθ ίνα πολυπροπυλενίου. Αντοχι ςτθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία (UV) για μακρόχρονθ ζκκεςθ ςτον ιλιο.

4.

Ανηοσή ζηην ςπεπίωδη ακηινοβολία (UV).
Χπώμαηα: Λεςκό, Μαύπο, Κόκκινο, Μπλε και άλλα
σπώμαηα καηόπιν παπαγγελίαρ. έσει καλύηεπερ διηλεκηπικέρ
ιδιόηηηερ από ηα πεπιζζόηεπα ζσοινιά, και για αςηό ηο λόγο
σπηζιμοποιείηαι ωρ ζσοινί πεηάγμαηορ και ζσοινί αζθαλείαρ
από ξςλοκόποςρ ή επγάηερ ζε οπγανιζμούρ κοινήρ ωθέλειαρ
(π.σ. επισείπηζη ηλεκηπιζμού) και γενικόηεπα από επγάηερ
πος βπίζκονηαι κονηά ζε ηλεκηποθόπα καλώδια.
ΧΟΙΝΙ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟΤ ΣΡΙΦΣΟ 6,0mm ΚΟΤΛΟΤΡΑ
270 ζωσ 300 μζτρα και βάροσ 4,5 ζωσ 5 κιλά

5.

3κλωνα χοινιά καταςκευαςμζνα από εξθλαςμζνθ
μεμβράνθ πολυπροπυλενίου και Πλεκτά χοινιά από
πολφκλωνθ ίνα πολυπροπυλενίου. Αντοχι ςτθν υπεριϊδθ
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ακτινοβολία (UV) για μακρόχρονθ ζκκεςθ ςτον ιλιο.
Ανηοσή ζηην ςπεπίωδη ακηινοβολία (UV).
Χπώμαηα: Λεςκό, Μαύπο, Κόκκινο, Μπλε και άλλα
σπώμαηα καηόπιν παπαγγελίαρ. έσει καλύηεπερ διηλεκηπικέρ
ιδιόηηηερ από ηα πεπιζζόηεπα ζσοινιά, και για αςηό ηο λόγο
σπηζιμοποιείηαι ωρ ζσοινί πεηάγμαηορ και ζσοινί αζθαλείαρ
από ξςλοκόποςρ ή επγάηερ ζε οπγανιζμούρ κοινήρ ωθέλειαρ
(π.σ. επισείπηζη ηλεκηπιζμού) και γενικόηεπα από επγάηερ
πος βπίζκονηαι κονηά ζε ηλεκηποθόπα καλώδια.
ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

1.100,00€

ΦΠΑ 24%

264,00€

ΤΝΟΛΟ Κ.Α.Ε. 30.6654

1.364,00€

ΤΠΗΡΕΙΑ 20-Κ.Α.Ε.20.6654

8.

9.

ΙΜΑΝΣΑ ΠΡΟΔΕΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΣΟ 25mmX6m
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΓΚΡΑΣΗΗ 1,5 ΣΟΝΝΩΝ(ΜΕ ΚΑΣΑΝΙΑ
ΤΦΙΞΗ)
ΙΜΑΝΣΑ ΠΡΟΔΕΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΣΟ 35mm ζωσ 38mmX6m
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΓΚΡΑΣΗΗ 3ΣΟΝΝΩΝ(ΜΕ ΚΑΣΑΝΙΑ
ΤΦΙΞΗ)

ΣΜΧ

10

15,00€

150,00€

TMX

10

20,00€

200,00€

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

350,00€

ΦΠΑ 24%

84,00€

ΤΝΟΛΟ Κ.Α.Ε. 20.6654

434,00€

ΤΠΗΡΕΙΑ 35-Κ.Α.Ε.35.6654

ΧΟΙΝΙ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΕΝΙΟΤ ΣΡΙΦΣΟ 8,0mm ΚΟΤΛΟΤΡΑ
160 ζωσ 180 μζτρα και βάροσ 4,5 ζωσ 5 κιλά
3κλωνα χοινιά καταςκευαςμζνα από εξθλαςμζνθ
μεμβράνθ πολυπροπυλενίου και Πλεκτά χοινιά από
πολφκλωνθ ίνα πολυπροπυλενίου. Αντοχι ςτθν υπεριϊδθ
ακτινοβολία (UV) για μακρόχρονθ ζκκεςθ ςτον ιλιο.
Ανηοσή ζηην ςπεπίωδη ακηινοβολία (UV).
6.

ΣΜΧ

5

28,00€

140,00€

TMX

10

25,00€

250,00€

TMX

10

230,00

2.300,00

Χπώμαηα: Λεςκό, Μαύπο, Κόκκινο, Μπλε και άλλα
σπώμαηα καηόπιν παπαγγελίαρ. έσει καλύηεπερ διηλεκηπικέρ
ιδιόηηηερ από ηα πεπιζζόηεπα ζσοινιά, και για αςηό ηο λόγο
σπηζιμοποιείηαι ωρ ζσοινί πεηάγμαηορ και ζσοινί αζθαλείαρ
από ξςλοκόποςρ ή επγάηερ ζε οπγανιζμούρ κοινήρ ωθέλειαρ
(π.σ. επισείπηζη ηλεκηπιζμού) και γενικόηεπα από επγάηερ
πος βπίζκονηαι κονηά ζε ηλεκηποθόπα καλώδια.

10.

11.

ΙΜΑΝΣΑ ΠΡΟΔΕΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΣΟ 50mmX9m
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΓΚΡΑΣΗΗ 5 ΣΟΝΝΩΝ(ΜΕ ΚΑΣΑΝΙΑ
ΤΦΙΞΗ)

ΔΙΧΣΤ ΚΙΑΗ ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΡΟ ΑΝΣΙΑΝΕΜΙΚΟ 130GR 90%
ΚΙΑΗ 3X50M 150 Σ.Μ.

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 35-Κ.Α.Ε.35.6654

2.690,00€
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ΦΠΑ 24% ΤΠΗΡΕΙΑ 35-Κ.Α.Ε.35.6654

645,60€

ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 35-Κ.Α.Ε.35.6654

3.335,60

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

5.133,60€

Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε τθν οικονομικοτεχνικι προςφορά ςασ, με υπογραφι και
ςφραγίδα τθσ εταιρείασ ςασ, ζωσ και τθν Σετάρτθ 08 Αυγοφςτου 2018, και ϊρα 10:00 με
φυςικι παρουςία, ταχυδρομικά ι θλεκτρονικά κακϊσ επίςθσ και προσ απόδειξθ τθσ μθ
ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των
παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
α. Να προςκομίςει πιςτοποιθτικό εγγραφισ του ςτο Εμπορικό Επιμελθτιριο που να
πιςτοποιεί το ςχετικό επάγγελμα ςε ςχζςθ με το είδοσ τθσ προμικειασ .
β. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα.
γ. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου εκδόςεωσ ζωσ ζξι μινεσ από τθν παροφςα πρόςκλθςθ
ενδιαφζροντοσ που αφορά το πρόςωπο που είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του υποψιφιου αναδόχου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:





αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ
διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο,
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου,
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.

δ. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ (αφορά
το/τουσ διαχειριςτι/ζσ τθσ εταιρείασ) ςτθν οποία δθλϊνει ότι: 1) ότι ζχει λάβει γνϊςθ των
όρων τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προςφοράσ, τθσ με αρικμό
πρωτ.6744/16-07-2018 τεχνικισ ζκκεςθσ του Γραφείου Προμθκειϊν τθσ Οικονομικισ
υπθρεςίασ του Διμου, τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ και των ςχετικϊν με
αυτιν διατάξεων και νόμων και τουσ αποδζχεται χωρίσ καμία επιφφλαξθ(το αντίγραφο
ποινικοφ μθτρϊου κα ηθτθκεί αυτεπάγγελτα από τθν αρμόδια Τπθρεςία) και 2)ότι ζχει γίνει
αυτοψία του χϊρου ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν τα υπό προμικεια είδθ προσ λειτουργικι
χριςθ.
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Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από απόφαςθ απευκείασ ανάκεςθσ
Δθμάρχου (άρκρο 118 του Ν.4412/2016) και με κριτιριο κατακφρωςθσ

τθν πλζον

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ και αφοφ πλθροφνται οι
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και δεςμεφςεισ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν που
αναφζρονται ςτθν μελζτθ, τθν παροφςα πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.

Ο Διμαρχοσ Θιρασ

Αναςτάςιοσ Νικόλαοσ Ζϊρηοσ
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