ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 22460 - 72444

ΣΥΜΗ, 25-6-2018
Αριθ. Πρωτ.: 2404
ΠΡΟΣ:
ΛΕΒΕΝΤΗ – ΓΙΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΥΜΗ – ΚΑΜΠΟΣ ΧΩΡΙΟ
Τ.Κ. 85600
ΤΗΛ. 22460-71814

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«Προμήθεια πλαστικών καρεκλών».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πλαστικού καρεκλών με πλάτη και
μπράτσα, για την κάλυψη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σύμης

ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.997,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 2355/196-2018 (ΑΔΑ: 7ΧΗΓΩΗΠ-6Ω5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με α/α 185/15-6-2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την
Παρασκευή 29-6-2018 στις 14:00 μ.μ.
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. 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.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
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Αρμόδια υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την εκδήλωση
ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι η υπάλληλος Μόσχου Χρυσοβαλάντου (τηλ. επικοινωνίας
22460-72444).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 29-6-2018 στον
«Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» στο πρόγραμμα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων» καθώς και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας www.symi.gr».
Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε ταχυδρομικώς – courier (Ταχ. Δ/νση: Δήμος Σύμης – Σύμη 85600
– Τμήμα Προμηθειών – υπόψη κας Μόσχου Χρυσοβαλάντου), είτε με FAX στον αριθμό 2246071344 μέχρι
και τις 29-6-2018 στις 14:00 το μεσημέρι.

Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας

Συνημμένα:
1.

Ο από 4-6-2018 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

2.

Οι από 4-6-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές.

3.

Η από 4-6-2018 Τεχνική Έκθεση.

4.

Έντυπο προσφοράς
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ΣΥΜΗ, 4-6-2018
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛ. 22460-72444

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Προμήθειας πλαστικών καρεκλών
για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Σύμης
Κ.Α. 15-7133.001

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια πλαστικών καρεκλών με Πλάτη σε στυλ
ψάθας και μπράτσα για την κάλυψη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σύμης.
Μετά από επιτόπια αυτοψία διαπιστώθηκε ότι οι καρέκλες που χρησιμοποιούνται για τις
διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου έχουν υποστεί μεγάλες φθορές από την πολυετή χρήση και
χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.
Η συγκεκριμένη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να τηρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές που αναγράφονται πιο κάτω.
Η παράδοσή τους θα γίνει εφάπαξ στην υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο
που θα υποδειχτεί από τον αρμόδιο υπάλληλο διαχείρισης της προμήθειας.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια υπολογίζεται ότι θα κοστίσει σύμφωνα με έρευνα
αγοράς περίπου 9.997,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%, και θα καλυφθεί από
ιδίους πόρους του δήμου και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7133.001 με τίτλο «προμήθεια
πλαστικών καρεκλών για διάφορες εκδηλώσεις» των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2018.
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ΣΥΜΗ, 4-6-2018
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛ. 2246072444

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προμήθειας πλαστικών καρεκλών
Κ.Α. 15-7133.001
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι πλαστικές πολυθρόνες με μπράτσα, καλής ποιότητας, το
υλικό τους να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και με χρώματα που δεν ξεθωριάζουν.

Α/Α
1

3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Πλαστική Καρέκλα με Πλάτη σε στυλ ψάθας και
μπράτσα.
Ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό και χρώματα που δεν
ξεθωριάζουν.
Διαστάσεις: 85-95×55-65 (περίπου ±).

4

Ύψος Πλάτης: 50-55 (περίπου ±).

5

Πλάτος Καθίσματος: 45-45. Βάθος Καθίσματος: 40-50
(περίπου ±).

2
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛ. 22460-72444

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προμήθειας πλαστικών καρεκλών

Α/Α
1

ΥΛΙΚΟ
Πλαστική καρέκλα με μπράτσα
και με Πλάτη σε στυλ ψάθας
Καλής Ποιότητας.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

625,00

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

12,90*

8.062,50

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.062,50

ΦΠΑ 24%

1.935,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.997,50

*Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής ολόκληρης της ποσότητας του προϊόντος.
Σύμη, 4 /6/2018
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛ. 22460-72444

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προμήθειας πλαστικών καρεκλών

Α/Α
1

ΥΛΙΚΟ
Πλαστική καρέκλα με μπράτσα
και με Πλάτη σε στυλ ψάθας
Καλής Ποιότητας.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

625,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
*Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής ολόκληρης της ποσότητας του προϊόντος.
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