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Νέα Μουδανιά
Αριθ. Πρωτ.:

19/05/2017
191/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Tο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Νέας Προποντίδας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια
απορροφητικών υλικών
Η παρούσα ανάθεση αφορά

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Απορροφητικό
φράγμα

Εγκεκριμένου τύπου απορροφητικό
φράγμα σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α
1218.91/97 (ΦΕΚ 951 Β/23-10-97)

Μέτρο

20

2

Απορροφητικές
πετσέτες

Εγκεκριμένου τύπου απορροφητικές
πετσέτες σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α
1218.91/97 (ΦΕΚ 951 Β/23-10-97)

Κιλό

19

3

Απορροφητικό
ρολό

Εγκεκριμένου τύπου απορροφητικό ρολό
σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α
1218.91/97 (ΦΕΚ 951 Β/23-10-97)

Κιλό

12,5

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Απορροφητικό φράγμα

Μέτρο

20

5,50 €

110,00 €

2

Απορροφητικές πετσέτες

Κιλό

20

6,20 €

124,00 €

3

Απορροφητικό ρολό

Κιλό

15

6,50 €

97,50 €
331,50 €
79,56 €
411,06 €

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 25 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 25
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες και τα παρακάτω
δικαιολογητικά, είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικώς μέχρι την 23/05/2017.
Μεταγενέστερες προσφορές ή προσφορές με ελλειπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν το δικαιολογητικό δεν
εκδοθεί μέχρι την καταλητική ημερομηνία να προσκομισθεί η αίτηση έκδοσης του πιονικού μητρώου προς
την αρμόδια δικαστική αρχή και εφόσον εκδοθεί να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός από είσπραξη χρημάτων
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ)(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
Η Πρόεδρος
Παναγιώτα Κασσαμανώλη

