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Χίος 5/10/2018
Αριθ. Πρωτ. 2756

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δύο
μεταχειρισμένων containers για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Λ.Τ. Χίου, σύμφωνα
με την τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και θεωρήθηκε
αρμοδίως συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000,00€
Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά
Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε/αποστείλετε την προσφορά σας στα γραφεία
της υπηρεσίας μας, στην Δνση, Νεωρίων αριθ. 2 ΤΚ 821 31 Χίος έως την
12/10/2018, έως ώρα 12:00 μεσημβρινή και η οποία 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, θα πρέπει να
περιέχει:
1. Την οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία
επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail).
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. (Το ανωτέρω έγγραφο θα ζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, εφόσον προσκομισθεί ευκρινές
φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων). (Αρθρο 80
παρ. 2 του Ν. 4412/16). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση αφορά τους
διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
3. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16).
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16).
5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/16)
ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα
προσκομιστούν στην υπηρεσία από εσάς εφόσον επιλεχθείτε και σας ανατεθεί η εν
λόγω προμήθεια ή εργασία.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο και θα ανοιχτούν μετά την
ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής, στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Χίου..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΧΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΦΗΣ
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Προμήθεια δύο containers

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

4.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 Βιβλίο ΙΙ «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
ειδικότερα τα άρθρα: 260 και άρθρο 38 παρ.1, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
57654/22.05.2017, 277, 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 330 παρ.3, 328 παρ.4, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.
10 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17 και 316 παρ.4 και 5.
γ) Το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016
δ) Το άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010
ε) τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
στ) τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 11543/ΕΓΚ.3/26-03-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ανάδειξη
προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των
συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας
20 κυβικών ποδών ενδεικτικών διαστάσεων μ.π.υ. 6,10Χ2,50Χ2,60 μέτρα και ηλικίας έως δέκα ετών
τα οποία θα χρησιμοποιηθουν σαν χώροι αποθήκευσης των υλικών του Δ.Λ.Τ. Χίου.
Τα εν λόγω εμπορευματοκιβώτια θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα απολύτως στεγανά και σε
άριστη κατάσταση χωρίς χτυπήματα κ.λ.π.
Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμηθείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.000,00€
(από τα οποίο 3.418,80€ είναι το καθαρό ποσό και 581,20€ ο αναλογούν Φ.Π.Α. 17%) και θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δ.Λ.Τ. Χίου με Κ.Α. 30-7135.004.

Χίος, 02 Απριλίου 2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χίος …/…/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρόεδρος του ΔΛΤ Χίου

Νίκος Σταμ. Χούλης
Τεχνικός υπάλληλος με Α΄β.
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