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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ ζπληήξεζε, επηζθεπή ιεβήησλ –
θαπζηήξσλ πεηξειαίνπ ή αεξίνπ, ΚΑΠΗ, Παηδηθώλ ζηαζκώλ- Βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ,
Αζιεηηθώλ ρώξσλ, γξαθείσλ, ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο θαη όισλ ησλ
θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016-2017.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 16.771,00 € επξώ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό Κ.Α. 10/6262.0001 ηνπ
ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016 θαη ηνλ
αληίζηνηρν θσδηθό ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017.
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
•

Σνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010.

•

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016.

•

Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007

•

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.

Με θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο
ηηκήο.
Γικαιολογητικά σσμμετοτής
Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ:
1.
Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ζην νπνίν ζα πξνθύπηεη ε εγγξαθή ηνπ
δηαγσληδόκελνπ ζε απηό, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη κήλεο από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνύ.
2.
Τπεύζπλε δήισζε (άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986) κε ζεώξεζε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο
κε ηελ νπνία δειώλνπλ όηη :
A.
έιαβα πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο κειέηεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ
θαη όηη ηνπο απνδέρνκαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα θαζώο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε
ζπκκεηνρή κνπ ζε δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α.
B.
Η πξνζθνξά κνπ δελ έρεη θακία απόθιηζε από ηνπο όξνπο ηεο κειέηεο.
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Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ:

1. Πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN ISO 9001:2008 γηα ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ
ζέξκαλζεο θαη έλαπζεο θαη ζπληήξεζεο θαπζηήξσλ ζηεξεώλ πγξώλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ.
2. Δπεηδή ε πιεηνλόηεηα ησλ θαπζηήξσλ είλαη RIELLO, απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο αληηπξνζσπείαο
όηη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο ηερληθόο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα όιε ηελ γθάκα ησλ
θαπζηήξσλ πεηξειαίνπ, αεξίνπ θαη κηθηήο θαύζεο RIELLO πνπ εηζάγεη ε εηαηξεία.
3. Σνπιάρηζηνλ 5 έηε εκπεηξία, ζρεηηθή κε ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηύσλ
θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ νπνία ζα πξνθύπηεη από θαηάινγν έξγσλ – ππεξεζηώλ πνπ ζα
ηνλ θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
4. Σελ ηειεπηαία ηξηεηία λα παξείραλ ππεξεζίεο θαη λα έρνπλ εθηειέζεη εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ
εγθαηάζηαζε ,ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηύσλ θπζηθνύ αεξίνπ, θαη πεηξειαίνπ ζπλνιηθήο
δαπάλεο ηνπιάρηζηνλ 150.000,00€, νη νπνίεο ζα απνδεηθλύνληαη εάλ κελ ν εξγνδόηεο είλαη
αλαζέηνπζα αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί από ηελ αξκόδηα αξρή , εάλ
δε (ν απνδέθηεο ) είλαη ηδησηηθόο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ
εξγνδόηε πνπ αλαζέηεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη εθόζνλ ηνύην δελ είλαη δπλαηόλ, κε ππεύζπλε
δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ζα αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πηλάθα.
Πηλάθαο έξγσλ –ππεξεζηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ,ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηύσλ
θπζηθνύ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ κε ην αληηθείκελν
Α/Α ΣΟΠΟ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΔΡΓΟΓΟΣΗ ΗΜ. ΔΝΑΡΞΗ
ΗΜ.
ΠΟΟ
(ΟΝΟΜΑ,ΣΙΣΛΟ,ΓΙΔΤΘΤΝΗ,
ΛΗΞΗ
ΣΗΛΔΦΩΝΟ)
Η αλάδεημε ηνπ κεηνδόηε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθόηεξε γηα ην Γήκν πξνζθνξά ζην
ζύλνιν ηεο.
H πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξόκελσλ
ππεξεζηώλ.
Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ
ππεξεζηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε.
Πξνζθνξά πνπ ζα δίλεηαη γηα κέξνο ησλ ππεξεζηώλ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αλσηέξσ εηδώλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ κειέηε πνπ έρεη
ζπληαρζεί από ηε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ
κε ην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηει. 213-2074699 & 213-2074702 (Κα Σζεξεληδνύιηα Αλζή) ή λα
αλαδεηήζνπλ ηελ ζρεηηθή αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.keratsini-drapetsona.gr .
Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα πξνζθνκίζνπλ πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα έρνπλ ηελ ίδηα
δνκή κε ην έληππν ηεο ππεξεζίαο.
Η θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη δεθηή κέρξη την Τετάρτη 16/11/2016 και ώρα 14.00

μ.μ σε κλειστό υάκελο.
Οη πξνζθνξέο δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν ζηε Γηεύζπλζε :
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Σκήκα Πξσηνθόιινπ, Ιζόγεην , Σ. Κ. 18756.
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