ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Εάκςνθορ : 24-07-2019

ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ & ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΗ
ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

Απιθ. Ππώη. : - 1352 -

ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ
ΘΔΜΑ :

Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ, Με ηη διαδικαζία ηηρ απ’ εςθείαρ
ανάθεζηρ αλάζεζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ησλ Γ.Π.Σ. Εαθχλζνπ, γηα ηελ «Ππομήθεια εξοπλιζμού
για ηην ίδπςζη ημήμαηορ βπεθών ζηον 2ο Γημοηικό Παιδικό ηαθμό Εακύνθος (ζςν)»

Ο Πρόεδρος ηφν Γ.Π.. Εακύνθοσ
Έτονηας σπ’ όυιν :
1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010
2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016
3) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε
ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ
πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016
4) Τνλ Ν. 4605/2019 (Τξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 4412/2016)
5) Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007
6) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240-242 ηνπ Ν. 3463/2006
7) Τηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηξέρνληνο έηνπο 2019 ησλ
Γ.Π.Σ. Εαθχλζνπ θαη ζηνλ Κ.Α.Δ. 10.7133.003 [Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ
ίδξπζε ηκήκαηνο βξεθψλ ζηνλ 2ν Γεκνηηθφ Παηδηθφ Σηαζκφ Εαθχλζνπ (ζπλ)]
8) Τελ κε αξηζκ. …/2018 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Φνξέα ησλ Γ.Π.Σ. Εαθχλζνπ γηα
ηελ έγθξηζε ηεο Γηαδηθαζίαο.
9) Πξνβιεπφκελε δαπάλε 17.422,00 € κε ΦΠΑ . Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα
είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 30/08/2019. Σε πεξίπησζε κε
νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ ηξέρνπζα ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία, ζα
επηθέξεη φιεο ηηο λφκηκεο θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκβάζεηο.
10) Τελ Αίηεζε ηνπ Φνξέα ησλ Γ.Π.Σ. 6205/29-06-2018
11) Τελ Δπηιεμηκφηεηα ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. 8917/03-10-2018
12) Τηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Γ.Π.Σ.

ΠΡΟΚΛΖΖ
Με ηελ παξνχζα επηζηνιή, ζαο θαινχκε λα πξνζέιζεηε ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα αλάζεζεο ζην θηίξην
ηνπ 2νπ Παηδηθνχ Σηαζκνχ – Κξπνλεξίνπ -3-, έσο και ηην 02 – 08 – 2019, ημέρα Παραζκεσή γηα ηελ
θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο, κε θαηαιεθηηθή ηεο εκεξνκελίαο απφ ηελ παξαιαβή ηεο παξνχζαο
αλαθνίλσζεο. Οη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν
ησλ Γ.Π.Σ. ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα παξαιακβάλνληαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ, είηε κε
ηαρπκεηαθνξέο πνπ ζα δεηνχλ ηελ πξσηνθφιιεζε ηνπ απεζηαικέλνπ.
Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Φνξέα ησλ Γ.Π.Σ., ζηνπο
θαηά ηφπνπο Σηαζκνχο Γήκνπ Εαθχλζνπ θαη ζην site ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ. Γηα ηπρφλ επηπιεφλ
πιεξνθνξίεο : Τει. Δπηθ. 26950 – 23551 .

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
Ανηικείμενο ηης ανάθεζης είναι :
Ωο αληηθείκελν, πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ ίδξπζε Βξεθηθνχ ηκήκαηνο ζηνλ
2ν Γεκνηηθφ Παηδηθφ Σηαζκφ Εαθχλζνπ. Τα είδε πξνο πξνκήζεηα είλαη ηα αθφινπζα, βάζε ησλ πέληε (5)
νκαδνπνηεκέλσλ θαηεγνξηψλ πνπ θαηαλέκνληαη ηα δεηνχκελα είδε.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο, ππνβάιινληαο πξνζθνξά
είηε γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο (θαη ησλ πέληε (5) θαηεγνξηψλ/νκάδσλ αλάζεζεο, είηε γηα ηηο
επηκέξνπο θαηεγνξίεο/νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ (ελδεηθηηθνχ) πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο
φκσο λα δηαρσξίδνπλ/επηιέγνπλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε.
Γίλεηαη δειαδή δεθηφ κφλν ην ζχλνιν ησλ εηδψλ γηα θάζε θαηεγνξία ή ην γεληθφ ζχλνιν ησλ
θαηεγνξηψλ θαη ησλ εηδψλ ηνπο.

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ :
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΓΑΠΑΝΖ

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ ίδξπζε ηκήκαηνο βξεθψλ ζηνλ 2ν
Γεκνηηθφ Παηδηθφ Σηαζκφ Εαθχλζνπ (ζπλ), γηα ηηο πέληε (5) θαηεγνξίεο
Κατηγορία – Ομάδα 1η - ΓΕΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Κατηγορία – Ομάδα 2η - ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Κατηγορία – Ομάδα 3η - ΙΜΑΣΙΜΟ

17.442,00 €
7.964,52 €
1.984,00 €

Κατηγορία – Ομάδα 4η - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ & ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ

2.765,20 €
3.149,60 €

Κατηγορία – Ομάδα 5η - ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

1.558,68 €

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ
Α+Β+Γ+Γ+Δ
ΤΝΟΛΟ ΑΞΗΑ
ΑΞΗΑ Φ.Π.Α. 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 24%

ΑΞΗΑ Δ ΔΤΡΩ
14.050,00 €
3.372,00 €
17.422,00 €

* Ζ αλαθεξφκελε ηηκή δηακνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο
ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρν είδνο.
** Όια ηα επηπιένλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο δίλνληαη κέζα ζηελ 17/2019 κειέηε θαη είλαη
δηαζέζηκε ζην site ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ, ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα ησλ Γ.Π.Σ. θαζψο θαη ζηνλ
ιζηόηοπο ηος ΚΖΜΓΖ με ΑΓΑΜ 19REQ005334808 (αίηεκα πξντζηακέλνπ) .
Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 17.422,00 € θαη ζηνλ Κ.Α.Δ. 10.7133.003
*** Ο ρψξνο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα πξνκεζεπφκελα είδε ζα είλαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ θηεξίνπ ηνπ 2νπ Παηδηθνχ Σηαζκνχ Κξπνλεξίνπ Εαθχλζνπ.

Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ θσιχκαηνο θαη απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε
ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν
έληππν θαη ηα σο θάησζη αλαθεξφκελα, φπσο :
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ.) ζηηο
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. (Εεηείηαη Υπεξεζηαθά)
Φσηνηππία Ταπηφηεηαο
Οικονομική Πποζθοπά ( Σε ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν εληφο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο).
Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα ζπκκεηνρή)
Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα ζπκκεηνρή)

Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ – κπιηήπια επιλογήρ αναδόσος
Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηε ιήςε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη ηελ θαηάηαμε ησλ
ζπκκεηερφλησλ κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ρακειφηεξε πξνζθνξά, κεηαμχ απηψλ πνπ πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα επηινγήο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δηαζέηνπλ θαη σο αλάδνρνη νθείινπλ λα
θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα αθφινπζα θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά.
1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ
δηαρεηξηζηψλ ηνπ.
2) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρνπλ θνξνινγηθέο εθθξεκφηεηεο θαη θακία ιεμηπξφζεζκε νθεηιή πξνο ην
δεκφζην.
3) Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο. Τν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο.
4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο κε πηζηνπνίεζε ηεο
εγγξαθήο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
5) Τα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ε ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
6) Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο , αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο.
7) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ , φπνπ λα δειψλεηαη φηη δελ ππάξρεη απνθιεηζκφο απφ
ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν 4412/16.

O Πρόεδρος ηφν Γ.Π.. Εακύνθοσ
Βαρσπάηης Γιονύζιος

