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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: Πρόσκληση για προμήθεια ειδών υγιεινής.
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια ειδών υγιεινής για τις
φθορές που προκύπτουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας καθώς και διάφορα άλλα υλικά
που πιθανόν να απαιτηθούν, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 38417/04-092017. Η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1035/18-09-2017 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές που
δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών μέχρι την 25/09/2017, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:00, και θ ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα
Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.000,00€ 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
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο/οι Ανάδοχος/οι πρέπει να προσκομίσουν 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.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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Δήμος Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

«Προμήθεια ειδών υγιεινής»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΟΣ
Βέργες για κώδωνες ντουζ για το δημοτικό
κολυμβητήριο

25

Μπαταρίες ντουζ αναμικτική χρωμέ με υποδοχή κώδωνα
¾ με μηχανολογικά σχέδια και εγγύηση 5 ετών για το
δημοτικό γυμναστήριο αθλοπαιδιών

10

Φλουσιμετρα για καζανάκι ¾ για το δημοτικό
γυμναστήριο αθλοπαιδιών

7

Καζανάκια πλαστικά τοίχου τύπου κασετίνας για το
δημοτικό στάδιο

5

Λεκάνες υψηλής πίεσης κάτω σιφόνι 46χ36 μαζί με το
κάλυμμα για το δημοτικό στάδιο

2

ΤΙΜΗ ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………………………………………………………............
..…………………………………………………………………………………………………………………
Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

