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ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης προμήθειας υλικών και την
τοποθέτησή τους σε λειτουργική χρήση για την εγκατάσταση συστήματος σκίασης του Δημοτικού
Σχολείου Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς – Βόθωνα.
Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ενδεικτικά συνολικά στο ποσό των 2.622,60 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους
και θα βαρύνει τον οικείο κωδικό ΚΑΕ 30.6261.004 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Θήρας του
οικονομικού έτους 2018.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση απευθείας ανάθεσης
Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών σύμφωνα με το Ν.4412/2016, της παρ.4
του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010 (Ν.
Καλλικράτη).
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΡΟΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ – ΒΟΘΩΝΑ
CPV: 44212320-8
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
40Χ60Χ2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:ΜΗΚΟΣ:560cm,
ΠΛΑΤΟΣ:800cm, ΥΨΟΣ:250cm ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ40 ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ
1
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΝΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΑΠΟ
Μ2
45
47,00€
2.115,00€
ΑΡΜΑΦΛΕΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ
ΤΡΙΑ ΠΑΝΙΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΚΡΟΥ ΑΠΟ
ΕΝΙΧΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑ
ΠΕΡΑΣΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΒΑΦΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
ΣΥΝΟΛΟ
2.115,00€
ΦΠΑ 24%
507,60€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2.622,60€

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομικοτεχνική προσφορά σας, με υπογραφή και
σφραγίδα της εταιρείας σας, έως και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, και ώρα 14:00 με φυσική
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παρουσία καθώς επίσης και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Να προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής του στο Εμπορικό Επιμελητήριο που να πιστοποιεί το
σχετικό επάγγελμα σε σχέση με το είδος της προμήθειας .
β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου εκδόσεως έως έξι μήνες από την παρούσα πρόσκληση
ενδιαφέροντος που αφορά το πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του υποψήφιου αναδόχου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:


αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
 γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (αφορά το/τους
διαχειριστή/ές της εταιρείας) στην οποία δηλώνει ότι: 1) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς, της με αριθμό πρωτ.9110/24-09-2018
τεχνικής έκθεσης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, της παρούσης πρόσκλησης
ενδιαφέροντος και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται χωρίς καμία
επιφύλαξη και 2)ότι έχει γίνει αυτοψία του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν τα υπό προμήθεια
είδη προς λειτουργική χρήση.
ε. Απόφαση περί εγγραφής του στο μητρώο εμπειροτεχνών για έργα οικοδομικά: μεταλλικές
κατασκευές.
Η

εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση απευθείας ανάθεσης

Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και αφού πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και
δεσμεύσεις παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών που αναφέρονται στην μελέτη, την παρούσα
πρόσκληση ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος Θήρας

Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος
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