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Σκύρος 2-11-2020
Αρ. Πρωτ.6284
ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Σκύρου, προκειμένου να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας αναλωσίμων και ανταλλακτικών υλικών για την
συντήρηση και επισκευή και μηχανημάτων πρασίνου , βάσει της υπ΄αριθ.2750/21-5-2020 εισηγητικής έκθεσης –μελέτης του
Δήμου και κατόπιν της υπ΄αρθμ. 154/26-5-2020 απόφασης του Δημάρχου (ΑΑΥ Α/432/2020) με ΑΔΑ (6Ε43Ω1Σ-ΞΜ3) περί
έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης, σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά στο
γραφείο προμηθειών του Δήμου στο Δημοτικό κατάστημα Σκύρου, έως και την 9-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ.
Ο Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.999,00€, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α 24% για την κάλυψη της ανάγκης του Δήμου Σκύρου.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία Ν. 4412/2016 , µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση
τιµής (χαµηλότερη τιµή),εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η οικονομική προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης υποβάλλεται, είτε απ ευθείας στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου, είτε μέσω email :dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr ή με φαξ :2222091716.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή (ονομασία, ΑΦΜ,
διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, είδος εταιρείας, κλπ).
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 οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί 30 τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι
συναφής με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου). 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.
γ. Φορολογική ενημερότητα .
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης τόσο για
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
ε. Εκτυπωμένο έντυπο από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία(Τaxisnet) σύμφωνα με το οποίο που θα προκύπτει η επαγγελματική
δραστηριότητα της επιχείρησης.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Σκύρου έτους 2020.
H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την μελέτη του Δήμου θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Σκύρου .
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου στο τηλ.
22223-50319, Κοντομανώλη Αμέρισσα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος Σκύρου
Μαυρίκος Κ. Νικόλαος


Επισυνάπτεται η σχετική υπ ΄αρίθμ . 2750/21-5-2020 εισηγητική έκθεση / μελέτη και το έντυπο της αίτησης
κατάθεσης της οικονομικής προσφοράς του Δήμου .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Προς
ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας καταθέτω …………………..
………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:……………………………….

………………………………………..

ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:………………….. ….

……………………………………….

ΑΦΜ:……………………………………….

………………………………………..

Δ/ΝΣΗ…………………………………. ….

………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:…………………………. ….

……………………………..................

ΦΑΞ:…………………………………………

…………………………………….

………………………………… …..

………………………………………
……………………………………..
.…………………………………….

Περί…………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..
Σκύρος……………………………..

………Αιτ……….

Αριθ. Πρωτ………………………….
Ώρα κατάθεσης της προσφοράς:…………………..

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Ημερομηνία: 21-05-2020
Αρθ. Πρωτ. 2750

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων και
ανταλλακτικών-συντήρηση και επισκευή
μηχανημάτων πρασίνου»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών υλικών συντήρησης τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου για τις ανάγκες του ∆ήμου Σκύρου. Τα απαιτούμενα
είδη και οι ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας
μελέτης. Οι τιμές του τιμολογίου είναι από το ελεύθερο εμπόριο. Στην τιμή μονάδος των υλικών περιλαμβάνεται η προμήθεια
και η μεταφορά τους σε σημείο του ∆ήμου Σκύρου που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή
τμηματική χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.999,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του ∆ήμου Σκύρου έτους 2020 με
Κ.Α.35-7131.003 ποσού 4.000,00€ με τίτλο «προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών-συντήρηση και επισκευή
μηχανημάτων πρασίνου»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΗ
ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
ΛΑΔΙ ΜΙΞΕΩΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΜΙΣΙΝΕΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 4,9
ΜΙΣΙΝΕΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 4,5
ΜΙΣΙΝΕΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 4,0
ΜΠΟΥΖΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
ΜΠΟΥΖΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ
ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΜΠΥΛΑΤΕΡ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
ΚΑΡΜΠΥΛΑΤΕΡ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
ΔΙΣΚΟΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΣΚΟΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΕ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΕ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
ΛΙΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 3/16
ΛΙΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 7/32
ΠΙΣΤΟΝΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
ΠΙΣΤΟΝΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Σύνολο

Μ.Μ.
ΤΕΜ
20
10
30
20
10
10
10
20
20
20
20
10
5
3
3
10
10
20
20
10
10
20
20
2
2
1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
6,50
10,00
6,50
10,00
11,00
6,00
6,00
3,50
3,00
4,00
5,00
1,50
20,00
60,00
70,00
20,00
15,00
10,00
15,00
25,00
20,00
2,50
3,00
25,00
30,00
35,00

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
130,00
100,00
195,00
200,00
110,00
60,00
60,00
70,00
60,00
80,00
100,00
15,00
100,00
180,00
210,00
200,00
150,00
200,00
300,00
250,00
200,00
50,00
60,00
50,00
60,00
35,00
3.225,00

ΦΠΑ
24%
31,2
24
46,8
48,00
26,4
14,4
14,4
16,8
14,4
19,2
24,00
3,6
24,00
43,2
50,4
48,00
36,00
48,00
72,00
60,00
48,00
12,00
14,40
12,00
14,40
8,40
774,00

ΣΥΝΟΛΟ
161,20
124,00
241,80
248,00
136,40
74,40
74,40
86,80
74,40
99,20
124,00
18,60
124,00
223,20
260,40
248,00
186,00
248,00
372,00
310,00
248,00
62,00
74,40
62,00
74,40
43,40
3.999,00
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο
της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας.
2. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις:
 του άρθρου 209 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') (Δ.Κ.Κ), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.
13 του άρθρου 20 του του N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄): «…Για την απευθείας ανάθεση
απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων
δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου…» και διατηρήθηκε σε ισχύ
με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007.
 Του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014, και την Απόφαση 86/2014 του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί υποχρεωτικής σύναψης
σύμβασης, εάν η αξία της προμήθειας/ υπηρεσίας ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ(μη συμπ. ΦΠΑ.
 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) με ημερομηνία έναρξης την 8-8-2016.
 των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεύχος Α) περί δημοσίων συμβάσεων , όπου οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στην διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης εφόσον η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000,00€.
 Όλη τη λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία
3. Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: Απευθείας ανάθεση από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής μετά από
συλλογή προσφορών, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν, περίπτωση 2 άρθρο
118 και άρθρο 328 του Ν.4412/2016 .
4. Υπογραφή Σύμβασης: Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη
που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.
5. Η παράδοση των ποσοτήτων των αγαθών θα γίνει εφάπαξ, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας του
Δήμου με ευθύνη, δαπάνη και μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το
σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα. Εφόσον κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των
ποσοτήτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
6. Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών.
7. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί με απόφαση αρμόδιου
οργάνου και θα πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων αγαθών (άρθρα 208 και 221 του Ν.
4412/2016
8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατόπιν εκδόσεως σχετικού νόμιμου φορολογικού παραστατικού του προμηθευτή
με την παραλαβούσα ποσότητα των υλικών και έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από τον Δήμο (με
ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του παραστατικού) που θα
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, ύστερα την παραλαβή των υλικών του σχετικού παραστατικού, από την
αρμόδια επιτροπή του Δήμου.
9. Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και
εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή,
σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σκύρος 21/05/2020
Σκύρος 21/05/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Συντάξας
Ο Προϊστάμενος

Γιαλός Δημήτριος

Γεννηματάς Δημήτρης
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