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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: Πρόσκληση για προμήθεια βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων στο πλαίσιο των δράσεων της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017.
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια, βάσεων στάθμευσης
ποδηλάτων στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017:
1.Δεκαπέντε 15 βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων με μεταλλική βάση στην οποία θα υπάρχει
δυνατότητα στάθμευσης έως 8 ποδηλάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ανατρέπονται, είτε
κλειδωθούν είτε όχι πάνω στα πλαίσια. Η βάση θα αποτελείται από 8 μεταλλικά σωληνωτά, κατάλληλα
διαμορφωμένα διπλά τεμάχια τα οποία θα συγκρατούν την εμπρός ρόδα του ποδηλάτου. Η διάμετρος
των σωληνωτών αυτών τεμαχίων θα είναι Φ33x4mm, θα συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιες
σωλήνες διαμέτρου Φ60 ενώ τα φορτία θα μεταφέρονται στο έδαφος μέσω δύο ορθοστατών,
κατακόρυφα τοποθετημένων, ελάχιστης διαμέτρου 6cm και θα πακτώνονται με βύσματα ή αγκύρια σε
βάσεις σκυροδέματος.
Οι γενικές διαστάσεις του συστήματος θα είναι κατ΄ ελάχιστο
Μήκος: 320 cm
Ύψος: 100 cm
Πλάτος: 106 cm

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της ανωτέρω περιγραφόμενης βάσης ανά τεμάχιο είναι 376,99 €
χωρίς το ΦΠΑ (467,47 € με το ΦΠΑ) ήτοι συνολικά 5654,84 € χωρίς το ΦΠΑ και 7012,00 € με το
ΦΠΑ.

2.Δύο (2) θέσεων στάθμευσης ποδηλάτου τύπου (bikepark_car) που αποτελεί μια καινοτόμα
κατασκευή και θα εγκατασταθεί από τον Δήμο μας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σχεδιάστηκε ώστε
να οριοθετεί χώρο ίσο με ένα μέσο επιβατικό όχημα και να δίνει το μήνυμα ότι στον αστικό ιστό, στον
χώρο που καταλαμβάνει ένα αυτοκίνητο είναι δυνατόν να σταθμεύσουν 10 ποδήλατα που είναι
οικολογικά, οικονομικά και προωθούν τον υγιή τρόπο μετακίνησης. Για τον λόγο αυτό κατασκευάζεται
ένα σωληνωτό πλαίσιο, κατάλληλα διαμορφωμένο, το οποίο δίνει την εντύπωση περιγράμματος
αυτοκινήτου.
Πέντε κάθετα, συγκολλημένα πάνω σε αυτό, σωληνωτά πλαίσια εξασφαλίζουν τη σταθερότητά του
και ταυτόχρονα αποτελούν διπλούς ποδηλατοστάτες για τη στάθμευση έως και 10 ποδηλάτων. Το
περίγραμμα του αυτοκινήτου κατασκευάζεται από σωλήνα – κοιλοδοκό διαστάσεων 120x60x4mm,
ενώ τα εγκάρσια σωληνωτά πλαίσια από σωλήνα διαμέτρου Φ50. Η παραπάνω κατασκευή έχει τη
δυνατότητα να παραμείνει σταθερή με το ίδιο βάρος της χωρίς επιπλέον στηρίξεις ή να πακτώνεται σε
4 σημεία με μεταλλικά βύσματα ή αγκύρια.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της ανωτέρω περιγραφόμενης Θέσης ανά τεμάχιο είναι 800,00 €
χωρίς το ΦΠΑ (992,00 € με το ΦΠΑ) ήτοι συνολικά 1600,00 € χωρίς το ΦΠΑ και 1984,00 € με το

ΦΠΑ, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 53015/4-12-2017. Η δέσμευση της
πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1280/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές που δραστηριοποιούνται στην
εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών μέχρι την 20/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30,

και θ’ ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος
όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών.

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 8.996,00€ με το Φ.Π.Α.
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από
τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή όλης της
ποσότητας, ενώ η προμήθεια θα είναι τμηματική.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα μας
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα
προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, επί
ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά φυσικά πρόσωπα ιδίως: α) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 περ.2 του Ν. 4412/2016).
4. Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
5. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 2521350630 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου
Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης.
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ΕΙΔΟΣ

ΤΜΧ

Δεκαπέντε 15 βάσεων στάθμευσης
ποδηλάτων με μεταλλική βάση (όπως
παραπάνω)
Δύο (2) θέσεων στάθμευσης ποδηλάτου
τύπου (bikepark_car), (όπως παραπάνω)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

15
2
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

