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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την
προμήθεια υαλοπινάκων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου για ένα έτος.
Η προμήθεια που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων Α/θμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου όσον αφορά την προμήθεια υαλοπινάκων είναι οι εξής:
κρύσταλλα διπλής υάλλωσης 4+10+4 =83 € ανά τετραγωνικό μέτρο Χ 25 τεραγωνικά μέτρα= 2075
€
κρύσταλλο μονό 5 χιλιοστά =42 € ανά τετραγωνικό μέτρο Χ 24 τεραγωνικά μέτρα= 1008 €
κρύσταλλο ασφαλείας τύπου τρίπλεξ = 67 € Χ ανά τετραγωνικό μέτρο Χ 15 τεραγωνικά μέτρα=
1005 €
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα χρόνο είναι 4088 €
ΦΠΑ 24% 981,12 €
Συνολική δαπάνη 5069,12 €
Η προμήθεια περιλαμβάνει την άμεση παράδοση, μεταφορά και τοποθέτηση των
υαλοπινάκων.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι
την 18/10 /2018
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. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 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.
β. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά

έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
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