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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ, πιηθώλ
θαη εμαξηεκάηωλ γηα ηηο παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ καο.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 7.000,00 εσρώ
(σσκπερηιακβαλοκέλοσ Φ.Π.Α. 23%) θαη ζα βαξύλεη ηνπο θωδηθνύο ΚΑ. 35.6265.0002,
35.6662.0016 ηος ζκέλοςρ ηων εξόδων ηος Δημοηικού Πποϋπολογιζμού ηος οικονομικού έηοςρ
2016.
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α)Τελ κε αξηζκό 11389/ΦΔΚ 185 Β’/23-3-1993 απόθαζε ηνπ Υπ. Δζωηεξηθώλ «Δληαίνο
Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ. Κ. Π. Ο.Τ. Α.) πνπ θπξώζεθε
κε ην Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α’/1-2-1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ
ζεκάηωλ».
β) Τελ ππ’ αξηζ. 27319/18-7-2002 Απόθαζε ηωλ Υπνπξγώλ Δζωηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απνθέληξωζεο – Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Β’ 945) «Δθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ Ν. 2503/97».
γ) Τν άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/2006 (Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα) θαη
δ) Τηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014.
Η αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ηωλ εηδώλ
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ε άκεζε παξάδνζή ηνπο.
Σε πεξίπηωζε πνπ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο αμηνινγνύληαη ηζόηηκα, ν αλάδνρνο ζα επηιεγεί κε
θξηηήξην ηελ πην άκεζε παξάδνζε ηεο ελ ιόγω πξνκήζεηαο.
Γηθαηοιογετηθά σσκκετοτής
Τα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα ηα νπνία ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγωληζκό νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ:
1.Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Δκπνξηθνύ ή Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
ηνπ Βηνηερληθνύ ή ηεο
επαγγεικαηηθήο νξγάλωζεο πεξί εγγξαθήο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίωζε
άζθεζεο επαγγέικαηνο από δεκόζηα αξρή πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιύ (6) έμη κήλεο από ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ.
2.Υπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/86 όηη:
α. Γελ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 4, παξ 3 Ν. 2286/95 δειαδή δελ ηνπο έρεη
επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνύ από ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηωλ ΟΤΑ θαη όηη
αζθνύλ λόκηκα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη
β. Όηη έιαβαλ γλώζε ηωλ όξωλ ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξωο
θαη αλεπηθύιαθηα.
3. Κάζε πξνϊόλ λα ζπλνδεύεηαη κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ.
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Η ππεύζπλε δήιωζε ζα πξέπεη λα έρεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
Τα είδε θαη ηα πιηθά λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο ζύκθωλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο πεξί νξγάλωζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηωλ παηδηθώλ ραξώλ ηωλ Ο.Τ.Α. πνπ έρεη νξίζεη
ην Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 28492/11-05-2009 Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ Β
931/18-05-2009), όπωο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 27394/11-07-2014 (ΦΔΚ
2029Β’/25-07-2014) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ, αλαιπηηθή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο
κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ππ.’ αξηζκ. 44/07.08.2014 εγθπθιίνπ, άζθεζε αξκνδηνηήηωλ Γήκωλ θαη
Κνηλνηήηωλ ηνπ Ν. 3463/2006. Καζώο θαη ηα επξωπαϊθά πξόηππα αζθαιείαο θαη πηζηνπνίεζεο
ΔΝ 71 θαη ΔΝ 1176. Σύζηεκα πνηόηεηαο ISO9001:2008. Σύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
ISO14001:2004.
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά ηωλ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ
παξνπζία ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο.
Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ αλωηέξω εηδώλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ κειέηε πνπ έρεη
ζπληαρζεί από ηε Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο θαζώο θαη ηεύρε ηεο κειέηεο
παξαθαινύληαη λα επηθνηλωλήζνπλ κε ην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηει. 213-2074699 &
213-2074702 (Κα Τζεξεληδνύιηα Αλζή) ή λα αλαδεηήζνπλ ηελ ζρεηηθή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ www.keratsini-drapetsona.gr .
Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα
έρνπλ ηελ ίδηα δνκή κε ην έληππν ηεο ππεξεζίαο.
Η θαηάζεζε ηωλ πξνζθνξώλ ηζρύεη κέρξη την Παρασκευή 03/06/2016.
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