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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας έχει την ανάγκη να προβεί στην συντήρηση του
δικτύου ύδρευσης και σε υδραυλικές εργασίες τοποθέτησης υδρομετρητών και την κατασκευή
κυτίων όπου και θα τοποθετηθούν εντός του Λιμένα Νέων Μουδανιών.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
α/α

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποσότητα

Μονάδα μέτρησης

1

Εργασία τοποθέτησης
υδρομετρητών με κάρτα

10

τεμάχια

2

Κατασκευή Inox κυτίων

10

τεμάχια

3

Εργασία συντήρησης δικτύου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Παρεχόμενες
υπηρεσίες

Ποσότητα

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή
μονάδας

Ποσό

10

τεμάχια

55,00€

550,00€

1

Εργασία
τοποθέτησης
υδρομετρητών με
κάρτα

2

Κατασκευή Inox
κυτίων

10

τεμάχια

50,00€

500,00€

3

Εργασία συντήρησης
δικτύου

1.000,00€
Σύνολο

2.050,00 €

ΦΠΑ 24%

492,00 €

Γενικό Σύνολο

2.542,00 €

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες και τα
παρακάτω δικαιολογητικά, είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικώς μέχρι την 24/11/2016.
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 καταλυτική ημερομηνία
να προσκομισθεί η αίτηση έκδοσης του ποινικού μητρώου προς την αρμόδια δικαστική αρχή και
εφόσον εκδοθεί να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν.
β. Φορολογική ενημερότητα
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)
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Η Πρόεδρος
Παναγιώτα Κασσαμανώλη

