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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται προβεί στην προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας
υαλοπινάκων για το Δημαρχιακό Μέγαρο ( Ελ. Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας ).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση .
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 7.998,74 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ. 10.7135.0009, του
σκέλους των εξόδων του Δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο.Τ. Α.) που κυρώθηκε
με το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
β) Την υπ’ αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
13 του Ν. 2503/97».
γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και
δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.
Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της
προμήθειας .
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει
συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 &
213-2074702 (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr .
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση
του εντύπου προσφοράς της υπηρεσίας, ή έντυπο προσφοράς με την ίδια δομή με το έντυπο της
υπηρεσίας επί ποινή αποκλεισμού.
Δικαιολογητικά :

1

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή βεβαίωση της άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:
1. Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει
επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι
ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και
2. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της μελέτης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής.
Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Παρασκευή 04/09/2015.
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