Λίμνη, 26/5/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 4563
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού,Λογιστηρίου &
Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: 34005 Λίμνη Ευβοίας
www.malian.gov.gr
Πληροφορίες: Δουρή Μαρία
Τηλ.:2227350236
e-mail:douri@0728.syzefxis.gov.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κ.A.
70.6662.0002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια εξοπλισμού, αναλώσιμων για συντήρηση επέκταση υποδομής (πυροσβεστικοί κρουνοί, βάνες, αντλίεσ,
σωληνώσεις, ανταλλακτικά κλπ) πυροπροστασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προς τον/ην κ.

ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΔΡΑ: 34004 ΜΑΝΤΟΥΔΙ, 1ο χλμ Μαντουδίου-Αιδηψού
ΑΦΜ: 301590513
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΟΥ:
ΤΗΛ.: 2227023160

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, σύμφωνα με το αρ. 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, προσφορά των
παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενων ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Συγκεκριμένα: Προμήθεια εξοπλισμού, αναλώσιμων για συντήρηση - επέκταση υποδομής (πυροσβεστικοί
κρουνοί, βάνες, αντλίεσ, σωληνώσεις, ανταλλακτικά κλπ) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την αριθ. 6/2021
μελέτη.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 1/6/2021 ώρα: 14:00
Υπάρχει άμεση και πλήρης ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.malian.gov.gr.
Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου (dimos@malian.gov.gr) ή στο ανωτέρω πρωτόκολλο.
Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής θα είναι το ευρώ(€). Σύμφωνα με το άρ.59 του Ν.4412/16 (Υποδιαίρεση
συμβάσεων σε τμήματα) γίνονται δεκτές προσφορές στο ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ. Εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές.
Κριτήριο αξιολόγησης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής(χαμηλότερη τιμή)
ΟΜΑΔΑ: Α
CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΜΟΝΑΔΕΣ

1.

ΒΑΝΑ 2 1/2 ΙΝΤΣΩΝ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

44480000-8

ΤΕΜ.

1,00

60,00

2.

ΒΑΝΑ 2 ΙΝΤΣΩΝ

44480000-8

ΤΕΜ.

1,00

40,00

3.

ΖΙΜΠΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΟΧΩΝ

44480000-8

ΤΕΜ.

1,00

75,00

4.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ F-V DN65

44480000-8

ΤΕΜ.

1,00

390,00

A/A

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΟΜΑΔΑ: Β
CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΜΟΝΑΔΕΣ

1.

ΒΑΝΑ 2 1/2 ΙΝΤΣΩΝ ΜΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

44480000-8

ΤΕΜ.

2,00

60,00

2.

ΒΑΝΑ 4 ΙΝΤΣΩΝ ΜΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ

44480000-8

ΤΕΜ.

1,00

120,00

3.

ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ

44480000-8

ΤΕΜ.

1,00

100,00

4.

ΒΑΝΑ DIN 80

44480000-8

ΤΕΜ.

2,00

220,00

5.

ΤΑΦ DIN 80

44480000-8

ΤΕΜ.

1,00

95,00

6.

ΒΑΛΒΙΔΑ DIN 80 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

44480000-8

ΤΕΜ.

1,00

280,00

7.

ΣΩΛΗΝΑΣ HD-PE 100,10atm

44480000-8

ΜΕΤΡΑ

100,00

A/A

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

6,72
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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 31/5/2021.
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 Δημοσίου 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, ο προσωρινός ανάδοχος/μειοδότης προσκομίζει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. α) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή
β) απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση ή το απόσπασμα ποινικού
μητρώου υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση
79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.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 (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου γίνεται αποδεκτό με ημ/νία έκδοσης έως τρείς(3) μήνες πριν την
υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή μετά την πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), με ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής
της προσφοράς και έως τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
3. Φορολογική ενημερότητα. με ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και έως τρεις (3)
μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.
4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7 αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019

Ο ανάδοχος υποχρεωτικά προσκομίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να του ανατεθεί η σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση
συμφερόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 24 του Ν. 4412/16.
Την με αρ. 828/7320/2020 απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣΑΓ. ΑΝΝΑΣ - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Ορισμού εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων (ΑΔΑ: Ω75ΛΩΛ5ΞΞΟ).
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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