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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
∆ράµα: 3/11/2016
Αρ. Πρωτ.: 44994

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος ∆ράµας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προµήθεια για κλειδιά, κλειδαριές, πόµολα,
λουκέτα κ.λ.π για την λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου µας, και καλεί τους ενδιαφερόµενους να
καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές που δραστηριοποιούνται στην εµπορία – παραγωγή
σχετικών αγαθών µέχρι και την 8/11/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος-γραφείο 210, ∆/νση Οικονοµικών, Τµήµα προµηθειών.
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 400,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιµοποιηθούν µε αποτελεσµατικότητα από
τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος 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 προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού σε σφραγισµένο φάκελο:
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
• ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
• Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρµόδιας υπηρεσίας και τους
αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
• Η συµµετοχή του δεν δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του οικονοµικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν
αφενός η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του οικονοµικού φορέα και αφετέρου οι νόµιµοι
εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους. ∆ιευκρινίζεται ότι στην
περίπτωση της ατοµικής επιχείρησης νοµιµοποιητικό έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος
άρθρου είναι µόνο η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ ή η βεβαίωση
µεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευµατία για την συγκεκριµένη δραστηριότητα
από την αρµόδια ∆ΟΥ. Αν, ωστόσο, ο συµµετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα
παραπάνω έγγραφα, µπορεί να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τον χρόνο έναρξης
των εργασιών του και το αντικείµενο αυτών, στην οποία θα επισυνάπτει απλή εκτύπωση των
σχετικών στοιχείων που παράγει το ΤΑΧΙS.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους.
4. Οικονοµική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κύριου φακέλου.

Κριτήριο κατακύρωσης:Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα
προσφέρει/ουν την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής, και θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της αρµόδιας υπηρεσίας.
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε Απόφαση ∆ηµάρχου.
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
∆ήµου ∆ράµας, καθηµερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ

∆ήµος ∆ράµας
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών

«Προµήθεια για κλειδιά, κλειδαριές, πόµολα, λουκέτα»

Κριτήριο κατακύρωσης: χαµηλότερη τιµή

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

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

Αντικλείδι απλό (τιµή τεµχ)
Αντικλείδι ασφαλείας (τιµή τεµχ)

Κύλινδρος απλός Νο 60 (τιµή τεµχ)
Λουκέτο Νο 40 (τιµή τεµχ)
ΣΥΝΟΛΟ

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

Υπογραφή-Σφραγίδα

Προµηθευτή ή νόµιµου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

