ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδικας: 66133
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης
Τηλέφωνο: 2521350630
Φαξ:2521350748
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr

Δράμα: 06/06/2019
Αρ. Πρωτ.: -15699-

Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη διενέργεια της
προμήθειας “Συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτιρίων (προμήθεια τεσσάρων (4) μηχανισμών νταλ), με
την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης.
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια “Συντήρηση-επισκευή δημοτικών
κτιρίων (προμήθεια τεσσάρων (4) μηχανισμών νταλ), σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα αριθμ.
Πρωτ. 15001/31-05-2019 του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 809/05-06-2019 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 410,00€ με το Φ.Π.Α. (330,65 χωρίς Φ.Π.Α.)
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη
11/06/2019 και ώρα 11:30 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για τις εργασίες……………………………..
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο νέο Δημαρχείο του Δήμου Δράμας κατόπιν συνεννοήσεως με
την Υπηρεσία και τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί των τεχνικών προδιαγραφών στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
κ. Ελματζόγλου Άννα στο τηλ: 2521350712 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο
προμηθειών του Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα 31-05-2019
Αρ. πρωτ.: 15001

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Τ.Κ.
: 66133 Δράμα
Πληροφορίες: Σ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 2521350714
Ηλ. Ταχυδρομείο: spapa@dimosdramas.gr

Προς:Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
Κοιν: Τμήμα Προμηθειών

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ:

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης μετά την εφαρμογή του Ν. 4555/2018 για τη
διενέργεια της προμήθειας «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (προμήθεια
μηχανισμών νταλ)»
ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 14729/29-05-2019 έγγραφο του Λαζαρίδη Χαράλαμπου

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του N. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, ΦΕΚ
114/08-06-2006 τεύχος Α') στις αρμοδιότητες των Δήμων μεταξύ των άλλων είναι και η
συντήρηση και διαχείριση υποδομών, όπως έργων οδοποιίας κλπ, η συντήρηση δημοτικών
και κοινοτικών κτιρίων, η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου
καθώς και η εξασφάλιση και η διαρκής βελτίωση των τεχνικών υποδομών του Δήμου.
Σε συνέχεια των παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι για τη λειτουργία των WC του νέου
Δημαρχείου Δράμας είναι απαραίτητη η προμήθεια τεσσάρων (4) μηχανισμών νταλ
3/4” εντοιχισμού (08065VTN).
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο νέο Δημαρχείο του Δήμου Δράμας κατόπιν
συνεννοήσεως με την Υπηρεσία και τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ανάδοχο
προμηθευτή.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τη διενέργεια της προμήθειας ισχύουν:
• Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού
• Οι διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διο
ίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
• Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
• Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»
• Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

• Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
ιδίως των άρθρων 116 & 118
• Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων……»
• Το Π.Δ. 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
• Το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν. 4555/2018
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 10.6261.01 με τίτλο Συντήρηση – επισκευή
δημοτικών κτιρίων (εργασίες – προμήθειες) του προϋπολογισμού του Δήμου μας (Ψήφιση
Προϋπολογισμού Δήμου Δράμας ΑΔΣ 676/2018) με υπάρχουσα πίστωση 5.000,00 €.
Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής για
ποσό ύψους 410,00 € με το Φ.Π.Α. (330,65 € χωρίς Φ.Π.Α.).
Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην ψήφιση πίστωσης του κάτωθι ΚΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018:
ΚΑ
10.6261.01

CPV:

Προμήθεια
Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων
(προμήθεια μηχανισμών νταλ)

Προϋπολογισμός
410,00 €

43328100-9 (Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων)

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου
Τοπογράφος μηχανικός με Α’ β.

Δήμος Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

«Προμήθεια “Συντήρηση-επισκευή
δημοτικών κτιρίων (προμήθεια
τεσσάρων (4) μηχανισμών νταλ)”»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

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

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

Προμήθεια “Συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτιρίων(προμήθεια
τεσσάρων (4) μηχανισμών νταλ 3/4” εντοιχισμού (08065VTN)
για τη λειτουργία των WC του νέου Δημαρχείου Δράμας
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………
Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας
/
/2019

