Λίµνη, 21/11/2018
Αριθµ. Πρωτ.: 10964
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Προς όλους τους ενδιαφερόµενους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε, σύµφωνα µε το αρ. 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, προσφορά των παρακάτω αναλυτικά
αναφερόµενων ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ για τις ανάγκες της Συντήρησης Επισκευής Οχηµάτων/Μηχανηµάτων.
Συγκεκριµένα:

1) Αρ.Κυκλ. ΚΗΙ 3748 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) 2) Αρ.Κυκλ. ΚΗΙ 3747 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) 3) Αρ.Κυκλ. ΚΗΙ5468 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ)

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης 875,01 €
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς ∆ευτέρα, 26/11/18 ώρα: 12:00 οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του
∆ήµου σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό µέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά &
τα εξής:
Προς: Το ∆ήµο Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας, Τµήµα Καθαριότητας Ανακ/σης, Σ/σης Πρασίνου Περ/ντος & Πολιτικής
Προστασίας
Υποβολή Προσφοράς µε θέµα: προµήθεια ελαστικών
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Πληροφορίες η αρµόδια υπάλληλος Παπακωνσταντίνου Ευµορφία , τηλέφωνο επικοινωνίας 2227 3 50121
Κριτήριο αξιολόγησης:
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει της τιµής(χαµηλότερη τιµή)
ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ:

1. Αρ. Κυκλ.: ΚΗΙ 3747 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ)
Ανταλλακτικά Προς Τοποθέτηση
1)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ[185/65R1

Μον. Μέτρ. Μονάδες
ΤΕΜ.

4,00

2. Αρ. Κυκλ.: ΚΗΙ 3748 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ)
Ανταλλακτικά Προς Τοποθέτηση
1)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ[185/65R1

Μον. Μέτρ. Μονάδες
ΤΕΜ.

4,00

3. Αρ. Κυκλ.: ΚΗΙ 5468 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ)
Ανταλλακτικά Προς Τοποθέτηση
1)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ[ΤΥΠΟΥ
215/75R15]

Μον. Μέτρ. Μονάδες
ΤΕΜ.

4,00

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το
ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (παρ. 1 αρ.
127, όπως τροποποιήθηκε µε το άρ. 107 του Ν. 4497/17) και συγκεκριµένα µέχρι Παρασκευή, 23/11/18.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)
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, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (παρ. 11 αρ. 73, όπως προστέθηκε µε το άρ. 107 Ν.
4497/17), παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας να µας αποστείλετε Υπεύθυνη ∆ήλωση (αρ. 79 του Ν.4412/2016) ότι διαθέτετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο
2. Πιστοποιητικό οικονοµικής δραστηριότητας φορολογουµένου(σχετικής µε το αντικείµενο της πρόσκλησης)
3. 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
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Συνέχεια στη σελίδα 2

Συνέχεια από σελίδα 1
4. Πιστοποιητικό µη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π.
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
7. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του
Ν.4412/2016)."
Ο ανάδοχος υποχρεωτικά προσκοµίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειµένου να του ανατεθεί η σύµβαση.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

