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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την:
«Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΔΕ Απ. Παύλου» (2η ΦΑΣΗ)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τα υλικά που προδιαγράφονται στην μελέτη του θέματος σύμφωνα
με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Τίτλος προμήθειας

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΔΕ Απ. Παύλου

Αρ. Μελέτης

125/2020 (2η ΦΑΣΗ)

Κωδικός CPV

31320000-5 (Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος)
31211300-1 (Ασφάλειες)
31531000-7 (Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα)
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και
ηλεκτροτεχνικό υλικό

Διάρκεια εκτέλεσης προμήθειας

20 ημέρες

Κ.Α.

20/7135.002

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης
(με ΦΠΑ 24%)

9.792,65 €

Παρακαλούμε να υποβάλλετε σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δήμου
Βέροιας έως και την Τρίτη 10/11/2020 ώρα 10:00.
Στην προσφορά σας να περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το προβλεπόμενο από την συγγραφή υποχρεώσεων
έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών.
Πριν την ανάθεση οφείλετε να προσκομίσετε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και
τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο (το
αποδεικτικό εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του). Επιπλέον προσκομίζετε ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, υπεύθυνη δήλωση

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας
(Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 23313 50585 και 2331350582), τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Συνημμένα:
1. Μελέτη- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
2. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
3. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών – Περιουσίας

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

