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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 11/11/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Ταχ.  Δ/νση: Βερμίου 2 &1ης Ιουλίου                                               
Ταχ. Κώδικας: 66133 Δράμα  ΠΡΟΣ: UNITRACK
Πληροφορίες: Δημήτριος Μαυρίδης  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Τηλέφωνο: 2521350664   Λαχαναγοράς 12

         Email: dmavr@dimosdramas.gr Τ.Κ. 54628 θεσσαλονίκη
τηλ. 2310755971

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο φορέας μας ενδιαφέρεται για τις εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης  του  
ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) που προμηθεύτηκε ο Δήμος Δράμας από την εταιρεία 
σας.

Αναφέρεται ότι η συντήρηση του εν λόγω οχήματος θα περιλαμβάνει : 

1. Λάδι μηχανής 10W30 ποσότητα 20 λίτρα,

2. Φίλτρο λαδιού μηχανής

3. Φίλτρο πετρελαίου

4. Φίλτρο καυσίμου Τ4

5. Φίλτρο σασμάν

6. Φίλτρο  υδραυλικό

7. Φλάντζα ντεπόζιτου υδραυλικού

8. SERVICE 100 ωρών

9. Έξοδα μετάβασης συνεργείου 

Στην εργασία περιλαμβάνονται ανηγμένα όλα τα  απαιτούμενα μικρό-υλικά που θα 
χρειαστούν για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας.

Η διάρκεια υλοποίησης της εργασίας θα είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται χίλια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά 
(1.081,59 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6263 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η με αριθμό Α.Α.Υ.  
1405/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Δεσμέυσεων, η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 
και ή δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία μέχρι την 
18-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., όπου θα ακολουθήσει το άνοιγμα της 
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προσφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος-γραφείο 212, 
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73  του Ν.4412/2016, εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του νομικού 
προσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016.(άρθρο 80 παρ. 
9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 
Ν.4506/2019)

β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – 
μέλους

γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 
οικείου κράτους - μέλους(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 
παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

στ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνετε ότι μελετήσατε και αποδεχθήκατε 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019)

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

   Κυριακίδης Χρήστος

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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Δήμος Δράμας                                         
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης        «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB)»

                                   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________

              Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα
Μέτρησης

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ

(€)
ΔΑΠΑΝΗ 

(€)

1
Λάδι μηχανής 10W30 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20 λίτρα ΛΙΤΡΑ

2
Φίλτρο λαδιού μηχανής

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ

3
Φίλτρο πετρελαίου

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ.

4
Φίλτρο καυσίμου Τ4

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ

5
Φίλτρο σασμάν

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ

6
Φίλτρο  υδραυλικό

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ

7

Φλάντζα ντεπόζιτου 

υδραυλικού

ΤΕΜΑΧΙΟ 1
ΤΕΜ

8 SERVICE 100 ωρών
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9
Εξοδα μετάβασης 

συνεργείου 

Γενικό σύνολο δαπάνης  χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. (24%)

Γενικό σύνολο δαπάνης  με Φ.Π.Α.

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α  

……………………………………………………………………............         

..……………………………………………………………………………………………………

………………    

Υπογραφή-Σφραγίδα
Παρέχοντα ή νόμιμου

Εκπροσώπου της Εταιρείας
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