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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΤΗΛ. 2352350100

ΛΙΤΟΧΩΡΟ: 13.03.2018
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4116
ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «
προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων », προϋπολογισμού 4.984,80 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α , με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης ( σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016)
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την
εμπορία και διάθεση των εν λόγω υλικών, επιθυμούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-Ολύμπου (τηλ. 2352350-136,2352350-137 Ταχ.Δ/νση : Αγ.
Νικολάου 15, Λιτόχωρο ΤΚ 60200). Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελλο,
αναγράφοντας εξωτερικά του φακέλου τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, τη φράση
“προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο της σύμβασης και την καταληκτική ημερομηνία
προθεσμίας υποβολής προσφορών, μέχρι την 19.03.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ .
Οι προσφορές που θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
από 02.03.2018 τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ( τελευταίου τριμήνου ). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ΙΚΕ και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) και Συνεταιρισμών, τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
β. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα,
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα και
δ. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ( Οι Ο.Ε,
Ε.Ε. ΙΚΕ οφείλουν να καταθέσουν το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την
αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου. Οι
Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου
τριμήνου).
Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικά αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών και του
εντύπου οικονομικής προσφοράς θα παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τηλ.
2352350-155, 2352350-148, FAX: 2352350-167, Ε-mail: promi@dion-olympos.gr, promi2@dionolympos.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.

18PROC002791720 2018-03-13
Η

παρούσα

θα

αναρτηθεί

στο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ε.Ε.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

site

του

Δήμου

.

18PROC002791720 2018-03-13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Θέμα: «Προμήθεια πλυστικού συγκροτήματος (πιεστικού) »
Κωδικός: 20.7135.0003
Πίστωση: 5.000,00 €
Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων τα οποία θα
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των απορριμματοφόρων και των οχημάτων του
Δήμου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Πλυστικό μηχάνημα ηλεκτροκίνητο κρύου
νερού 1500 στροφών

1

1.200,00

1.200,00

2

Πλυστικό μηχάνημα ηλεκτροκίνητο
κρύου/ζεστού νερού 1500 στροφών

1

2.820,00

2.820,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.020,00 €

ΦΠΑ 24%

964,80 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.984,80 €

ΣΥΝΟΛΟ

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται η παράδοση-μεταφορά στο Δήμο. Τα
μηχανήματα θα τηρούν τις εξής τουλάχιστον προδιαγραφές:
1.Πλυστικό μηχάνημα ηλεκτροκίνητο κρύου νερού 1500 στροφών
ΤΑΣΗ: 380 Volt
ΠΙΕΣΗ: 190 Bar
ΠΑΡΟΧΗ: 660 Lt/h
ΙΣΧΥΣ: 5,5Hp

2.Πλυστικό μηχάνημα ηλεκτροκίνητο κρύου/ζεστού νερού 1500 στροφών





ΤΑΣΗ: 380 Volt
ΠΙΕΣΗ: 190 Bar
ΠΑΡΟΧΗ: 660 Lt/h
ΙΣΧΥΣ: 5,5Hp

Τα προς την προμήθεια είδη , θα είναι καινούργια , πρώτης χρήσης, αρίστης ποιότητας
γνωστών τύπων και ευφήμων εργοστασίων κατασκευής και από τα πλέον εξελιγμένα
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τεχνολογικά.
Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλο σύστημα προστασίας διαστρέβλωσης , ενώ
επιπροσθέτως θα διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διακοπής της λειτουργίας τους σε
περίπτωση πτώσης ή αύξησης της τάσης , πτώσης φάσης ηλεκτρικού ρεύματος και τυχόν
διαρροών νερού από οποιοδήποτε σημείο κυκλοφορίας του νερού . Θα είναι εξοπλισμένα
με πιστολέτο ειδικών προδιαγραφών με σκανδάλη μαλακής και εργονομικής λαβής (easypress) Turbo μπεκ με κοντάρι και κάνη με κατάλληλο ακροφύσιο ισχύος ψεκασμού του
νερού . Θα φέρουν ενσωματωμένη ανέμη λάστιχου με πτυσσόμενη μανιβέλα τουλάχιστον
10 μ . λάστιχο υψηλής πίεσης επενδεδυμένο από ιστό χάλυβα.

Λιτόχωρο 02.03.2018

Ο Συντάξας

Συρανίδης Βασίλης
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc.

Ο Αναπλ. Προιστάμενος
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Μπονοβόλιας Νικόλαος
ΤΕ Πολ. Μηχανικών
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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
« προμήθεια πλυστικών μηχανημάτων»
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Πλυστικό μηχάνημα ηλεκτροκίνητο κρύου
νερού 1500 στροφών

1

2

Πλυστικό μηχάνημα ηλεκτροκίνητο
κρύου/ζεστού νερού 1500 στροφών

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€

ΦΠΑ 24%

€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€

ΣΥΝΟΛΟ

Τα υλικά θα τηρούν τις από 02.03.2018 τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..................................................................

