Λίμνη, 1/8/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 5714
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού,Λογιστηρίου &
Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: 34005 Λίμνη Ευβοίας
www.malian.gov.gr
Πληροφορίες: Μ.Δουρή
Τηλ.: 2227350133, FAX: 2227350116
e-m ail: douri@0728.syzefxis.gov.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΩΔ. ΧΡΕΩΣΗΣ: 00.6443.0002
Δαπάνες εορτασμού τοπικών εορτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προς τον/ην κ Φ.ΝΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΔΡΑ: 15123 Μαρούσι, Λ.Καποδιστρίου 46 Ν.ΦΙΛΟΘΕΗ
Α.Φ.Μ.: 800626300
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΗΛ.: 2106849091

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, σύμφωνα με το αρ. 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, προσφορά των παρακάτω
αναλυτικά αναφερόμενων ΥΛΙΚΩΝ / ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συγκεκριμένα: Πυροτεχνήματα για την καθιερωμένη ρίψη το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου και 25ης Σεπτεμβρίου στα
πλαίσια των εορτασμών στη Λίμνη & το Μαντούδι
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 3.000,00 €
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Πέμπτη, 09/08/18 ώρα: 14:00
Κριτήριο αξιολόγησης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής(χαμηλότερη τιμή)
Αναλυτικά ζητούνται τα παρακάτω πυροτεχνήματα ή ισοδύναμα:
ΥΛΙΚΑ / ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΜΟΝΑΔΕΣ

1)

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[ΠΑΚΕΤΟ 100sh 0.8''(200 βολές)]

ΤΕΜ.

2,00

2)

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[ΠΑΚΕΤΟ 100sh 0.8'' WZC(300 βολές)]

ΤΕΜ.

3,00

3)

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[ΠΑΚΕΤΟ 36sh-1.2''(72 βολές)]

ΤΕΜ.

2,00

4)

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[ΠΑΚΕΤΟ 25sh-1.2''(50 βολές)]

ΤΕΜ.

2,00

5)

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[ΠΑΚΕΤΟ 90sh-1.0'' W(180 βολές)]

ΤΕΜ.

2,00

6)

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[ΠΑΚΕΤΟ 60sh-1.2''(120 βολές)]

ΤΕΜ.

2,00

7)

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[ΠΑΚΕΤΟ 25sh-2'' cake(175 βολές)]

ΤΕΜ.

7,00

8)

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[Μασούρι Ισπανικό 29sh (203 βολές)]

ΤΕΜ.

7,00

9)

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[Μασούρι Ισπανικό 30sh (300 βολές)]

ΤΕΜ.

10,00

10) ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[ΠΑΚΕΤΟ 25sh-2.00''(50 βολές)]

ΤΕΜ.

2,00

11) ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ[Μασούρι Ισπανικό 48MM(480 βολές)]

ΤΕΜ.

10,00

Απαραίτητα με την κατάθεση κάθε οικονομικής προσφοράς, να κατατεθούν τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα:
1.

Άδεια εμπορίας επιχείρησης

2.

Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων για ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα για την εξασφάλιση του Δήμου και
των Δημόσιων Υπηρεσιών με ποσό κάλυψης τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ, από επώνυμη ασφαλιστική εταιρεία.

3.

Άδειες μεταφοράς αν τα προϊόντα είναι από ευρωπαϊκή ένωση ή άδειες εισαγωγής αν είναι από τρίτες χώρες (π.χ. Κίνα κλπ.)
καθώς και τα πιστοποιητικά CE εμπορευμάτων που θα αποδεικνύουν ότι εισήχθησαν νομίμως στη χώρα και προέρχονται από
τις ανωτέρω χώρες. Θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των κατασκευαστών και τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί την τελευταία
διετία, ώστε να αποδειχτεί ότι τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούριας, πρώτης χρήσης, άριστης ποιότητας, γνωστού τύπου
και ευφήμων εργοστασίων κατασκευής και πλέον εξελιγμένα κατασκευαστικά.

4.

Εμπειρία προμηθευτή σε μεγάλου βεληνεκούς εκδηλώσεις με τεχνογνωσία για την επιτυχή διεκπεραίωση του προγράμματος
πυροτεχνημάτων στη εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό.

5.

Θα ληφθούν υπόψη διακρίσεις ή/και βραβεύσεις στο ενεργητικό της εταιρείας.

6.

Προσκόμιση συστατικών επιστολών από Δημοτικές εκδηλώσεις για την απόδειξη καλής εκτέλεσης του προγράμματος
πυροτεχνημάτων.

7.

Η εταιρεία θα πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα τα στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας στα σχέδια και τον σχεδιασμό του
προγράμματος πυροτεχνημάτων που θα το κάνουν να ξεχωρίσει.
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8.

Να δοθεί αναλυτικά το σενάριο του προγράμματος δίνοντας την αλληλουχία των σχεδίων και πυροτεχνημάτων αναλυτικά από
την αρχή έως το φινάλε.

9.

Να δοθούν τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν.

10. Να δοθούν ο τύπος, μοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστής και χώρα προέλευσης ηλεκτρονικών μηχανημάτων
που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση των πυροτεχνημάτων ώστε να διασφαλιστεί η άρτια εκτέλεση του προγράμματος.

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 Δευτέρα, 06/08/18.
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 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 (παρ. 11 αρ. 73, όπως προστέθηκε
με το άρ. 107 Ν. 4497/17), παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση (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
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
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