
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6116495ee12647f5ad891fd3 στις 13/08/21 13:29

                                                   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Δράμα …………………………..
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                Αρ. πρωτ.: …………………….
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1hς Iουλίου                                                          Προς: 1) Τσελεγκίδη Ελευθέριο
Tαχ. κώδικας: 66133                                                                                                   2) Τόκατλη Ευθυμία
Πληροφορίες: Ε. Λαλές
Τηλέφωνο: 2521350743
Email: elales@dimosdramas.gr

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: "Προμήθεια εξοπλισμού για εξωτερικές/περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για την 
υλοποίηση του παραδοτέου D 4.1.2. του έργου «Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos 
area» - «Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου στην Περιοχή του Νέστου» και ακρωνύμιο 
«CB Water Geopark»"

Ο δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συγκεκριμένη ανάθεση σύμφωνα με το  αρ. πρωτ. 27354/14-
7-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου και την αρ. 12/2021 μελέτη. Η δέσμευση της 
πίστωσης έγινε με την αρ. 1089/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέχεται σε  13.981,00€ με το ΦΠΑ 24% ( 11275,00€) και αφορά 
τα κάτωθι τμήμα τα προμηθειών:

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΒΟΥΝΟΥ (αξίας 5280,00€ χωρίς το ΦΠΑ)

• Δεκαπέντε (15) ποδήλατα βουνού γυναικεία 26’’
• Δεκαπέντε (15) ποδήλατα βουνού ανδρικά 26’’

ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (αξίας 5995,00€ χωρίς το ΦΠΑ)

• Δέκα (10) στόχους τοξοβολίας επαγγελματικούς
• Δέκα (10) τόξα αρχαρίων
• Τριάντα (30) πυξίδες χειρός
• Διακόσιους (200) χάρτινους στόχους τοξοβολίας
• Τέσσερα (4) σκάφη κανό καγιάκ δύο θέσεων

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει σε μία φορά και η συμβατική περίοδος ορίζεται ως το χρονικό 
διάστημα μέχρι 22-09-2021. Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 
Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Όλα τα παραδοτέα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
περιγράφονται στην αρ. 12/2021 μελέτη και  να φέρουν σε ευκρινές σημείο σήμανση (με ειδική 
χάραξη ή ανεξίτηλη εκτύπωση) με αναφορά στο έργο και στο πλαίσιο χρηματοδότησης σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και τους κανόνες δημοσιότητας και προβολής που διέπουν το 
πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σφραγισμένη την προσφορά τους έως την Δευτέρα, 30/8/2021 
και ώρα 11:00 , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γραφείο 103. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά 
την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. 

Επί του φακέλου αναγράφονται: 

Στοιχεία αποστολέα : Επωνυμία και λοιπά στοιχεία

Προς : το Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γραφείο 210

Προσφορά για την: "Προμήθεια εξοπλισμού για εξωτερικές/περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
για την υλοποίηση του παραδοτέου D 4.1.2. του έργου «Creation of a cross-border Water Assets Geopark in 
Nestos area» - «Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου στην Περιοχή του Νέστου» και 
ακρωνύμιο «CB Water Geopark»" και ειδικότερα για το Τμήμα …………………… (αναγράφεται το Τμήμα)

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 
(τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, oι 
οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. (απαιτείται  να εκδοθεί από όλους 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς)

2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες (αφορά μόνο 
στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων) όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, 
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός 
φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους. Τα πιστοποιητικά θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. (απαιτείται 
να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς)

3. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας 
Εκπροσώπησης.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:
α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι 
ακόλουθοι:
………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να 
καταβάλλουν εισφορές).
γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται 
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αυτούς ανεπιφύλακτα.
 Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική  
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες  και διευκρινίσεις  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  επί της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών  
στην κα. Σαμαρά Ιορδάνα (τηλ. 2521350626) και επί των όρων  της πρόσκλησης στον κ. Λαλέ 
Ευστράτιο  (2521350743).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
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