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Θέμα: « Προμήθεια Υδατοδεξαμενών »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 309/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος
Διονύσου θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016 και σύμφωνα με την περ. (8) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
στην ανάθεση: «Προμήθεια Υδατοδεξαμενών» και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω
προμήθεια , σύμφωνα με τους όρους της 24/10/2017 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των2.994,60 € δύο χιλιάδων εννιακοσίων
εννενήντα τεσσάρων ευρω
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.
70.7135.0019 με τίτλο:«Προμήθεια Υδατοδεξαμενών»
Έκαστος ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσφέρει για όλα τα είδη του ενδεικτικού
προϋπολογισμού .
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 09/01/2018 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ 15:00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV 44611500-1 «Δεξαμενές Νερού»
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

Βυτίο πλαστικό
κυλινδρικό 16 m3

1 τεμάχιο

1.535,00

1.535,00

2

Βυτίο πλαστικό
κυλινδρικό 8 m3

1 τεμάχιο

880,00

880,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.415,00

ΦΠΑ 24%

579,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2.994,60

Ολογράφως:
δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννενήντα τεσσάρων ευρώ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του Ν.4412/2016 )
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1)

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να
δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας :



Έλαβε πλήρη γνώση των όρων της ,από 24/10/2017 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος , η
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.



Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016

2)

Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα

3)

Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.

4)

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της
πρόσκλησης . Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το
πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

5)

Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
προφορά λόγω χρονικού περιορισμού :



Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.



Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.



πρέπει να κατατεθούν μαζί με την

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α'188).
7) Τεχνική περιγραφή
8) Οικονομική προσφορά.

Η μη ανταπόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή της ζητούμενης παροχής
υπηρεσίας, επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 203,218 και 219 του ν.4412/2016
Πληροφορίες και διευκρινήσεις :
1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κον. Παπαδόπουλο Τηλ:
2108004830, e-mail: papadopoulos@dionysos.gr.
2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κον Πανδή Νικ.τηλ
2132030644 e-mail: pandis@dionysos.gr
Συνημμένα:
ΜΕΛΕΤΗ (περιλαμβάνει)
1.Τεχνικη Περιγραφή & Προδιαγραφές
2.Ενδεικτικός προύπολογισμός
2

3.Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άγιος Στέφανος, 24.10.2017
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί δύο (2)
πλαστικές δεξαμενές νερού για λόγους πυροπροστασίας.
Η μία (1) θα είναι χωρητικότητας 16m3 και θα τοποθετηθεί στο χώρο (Θέση Αχλαδούλα στη
δημοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου) που ο Δήμος λειτουργεί το κλαδοτεμαχιστικό μηχάνημα που
διαθέτει.
Η 2η θα είναι χωρητικότητας 8m3 και θα τοποθετηθεί στο Αμαξοστάσιο του Δήμου (στη δημοτική
ενότητα Αγίου Στεφάνου) ή σε όποιον άλλο χώρο, υψηλότερης προτεραιότητας, ήθελε ζητηθεί από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η σκοπιμότητα της εν λόγω προμήθειας έχει εγκριθεί με την 238/2017 ΑΔΣ.
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, στην πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή (άρθρο 86).
Το CPV της προμήθειας είναι 44611500-1 με τίτλο «Δεξαμενές Νερού».
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενδεικτικές διαστάσεις κατακόρυφης κυλινδρικής δεξαμενής 16 m3:
διάμετρος 3,07 m και ύψος 2,49 m.
Ενδεικτικές διαστάσεις κατακόρυφης κυλινδρικής δεξαμενής 8 m3:
διάμετρος 2,4 m και ύψος 2,1 m.
Οι πλαστικές δεξαμενές θα είναι:
απολύτως καινούργιες και αμεταχείριστες,
άριστης ποιότητας,
κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας γραμμικό πολυαιθυλένιο (LHDPE),
ανθεκτικές σε κρούσεις και παραμόρφωση,
με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία,
χρώματος μαύρου με καλή διατήρηση,
με μεγάλη διάρκεια ζωής - εγγύηση γήρανσης 10 ετών,
συμμορφούμενες με την οδηγία τροφίμων και φαρμάκων (US FDA) 21 μέρος 177.1520 για
εφαρμογές σε επαφή με τρόφιμα,
συμμορφούμενες με την οδηγία AS/NZS 4020:2002 για πόσιμο νερό,
με πιστοποίηση καταλληλότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους για τρόφιμα – ποτά,
με πιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας κατά ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 HACCP.
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Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι ως εξής:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Βυτίο πλαστικό
κυλινδρικό 16 m3

1 τεμάχιο

1.535,00

1.535,00

Βυτίο πλαστικό
κυλινδρικό 8 m3

1 τεμάχιο

880,00

880,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.415,00

ΦΠΑ 24%

579,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2.994,60

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

2

Ολογράφως: δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά.
Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Χρόνος παράδοσης: 1 μήνας.
Τόπος παράδοσης: με δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος εντός
των διοικητικών του ορίων.
Ο Συντάξας
Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος
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