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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα αφορά την προμήθεια υλικών για τις εγκαταστάσεις ποδηλάτων, σήμανση
ποδηλατοδρόμων, διευκόλυνσης κίνησης πεζών, δημιουργίας πεζοδρόμων και απαγόρευσης
στάθμευσης σε χώρους χρήσης από πεζούς.
Τα εν λόγω υλικά θα χρησιμοποιηθούν για μόνιμα μέτρα στα πλαίσια του προγράμματος
«Βιώσιμη κινητικότητα» και μετά από χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ από τον άξονα
7 «Λοιπές Περιβαλλοντικές Δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» με το ποσό των 10.000€.
Συγκεκριμένα πρόκειται για αγορά 36 ποδηλατοστατών έξι θέσεων ο καθένας, σταθερών
μεταλλικών κατασκευών μονίμως πακτωμένα στο έδαφος (με στριφόνια), διαστάσεων περίπου
65x110cm και ύψους 135cm περίπου. Στο πάνω μέρος τους θα φέρουν λαμαρίνα διαστάσεων
100x20cm περίπου με πάχος 1,5mm για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων. Επίσης πρόκειται
για αγορά 36 ποδηλατοστατών έξι θέσεων το καθένα, σταθερών μεταλλικών κατασκευών
μονίμως πακτωμένα στο έδαφος (με στριφόνια), διαστάσεων περίπου 100x130cm και ύψους
140cm περίπου. Στο πάνω μέρος τους θα φέρουν λαμαρίνα διαστάσεων 20x30cm περίπου
πάχους 1,5mm για τοποθέτηση πινακίδων. Συνολικά λοιπόν 72 τεμάχια τα οποία θα
τοποθετηθούν σταθερά σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία.
Ακόμη πρόκειται για αγορά 25 πινακίδων μεταλλικών, με ύψος στύλου περίπου 220cm και
διατομής τουλάχιστον Φ12. Στο πάνω μέρος τους σήμα παρκινγκ ποδηλάτων μεγέθους
20x30cm περίπου, από λαμαρίνα 1,5mm και 26 ενημερωτικών πινακίδων μεταλλικών, με ύψος
στύλου περίπου 220cm και διατομής τουλάχιστον Φ12. Στο πάνω μέρος τους σήμα
ποδηλατόδρομος μεγέθους 20x30cm περίπου, από λαμαρίνα 1,5mm. Συνολικά 51 τεμάχια.
Τέλος πρόκειται να προμηθευτούν και 20 κολωνάκια μεταλλικά, τετράγωνης διατομής, με
ύψος περίπου 80cm, διαστάσεων 5x5cm κα πάχους 2mm. Ακόμη 80 κολωνάκια μεταλλικά,
τετράγωνης διατομής, με ύψος περίπου 60cm, διαστάσεων 8x8cm κα πάχους 2mm στα οποία
στο πάνω μέρος τους θα υπάρχει σφαίρα μεταλλική. Συνολικά 100 τεμάχια τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για δημιουργία πεζοδρόμων, για προστασία των πεζοδρόμων από πρόσβαση ή
παρκάρισμα αυτοκινήτων και απαγόρευση πρόσβασης αυτοκινήτων σε χώρους χρήσης από
πεζούς.
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ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

TIMH
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ποδηλατοστάτες

ΤΕΜ

72

70

5040

2

Πινακίδες σήμανσης

ΤΕΜ

51

20

1020

3

Κολωνάκια

ΤΕΜ

100

20

2000

ΣΥΝΟΛΟ

8.060,00 €

Φ.Π.Α. 24%

1.934,40 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.994,40 €

Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει άμεσα. Τα υλικά πρέπει να παραδοθούν
ελεύθερα, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες και τα
παρακάτω δικαιολογητικά, είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικώς μέχρι την 22/11/2016.
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
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)
Μεταγενέστερες προσφορές ή προσφορές με ελλειπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

