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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόµενο
Θέµα: Προµήθεια υλικών µηχανικής ̟ροστασίας ηλεκτρολογικού υλικού
Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υ̟όψη:
Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων,
̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (∆ΚΚ), ό̟ως ισχύει σήµερα.
Την υ̟΄αριθµό Α- 889/2017 ̟ρόταση ανάληψης δα̟άνης.
Την υ̟΄άριθµό 279/2017 Α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε θέµα την έγκρισης της δα̟άνης και διάθεση
̟ίστωσης ̟όσου 10.000,00€ εις βάρος του Κ.Α. 20-6662.019.
Το υ̟΄αριθµό 18461/2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών.
Την υ̟’αριθµό 100/27-03-2017 Α̟όφαση ∆ηµάρχου Χανίων ̟ερί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων.
Τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων ̟ου ε̟ιβάλουν την ανωτέρω δα̟άνη.

Σας ̟ροσκαλεί να καταθέσετε ̟ροσφορά για την ̟ροµήθεια υλικών µηχανικής ̟ροστασίας ηλεκτρολογικού υλικού,
̟ροϋ̟ολογισµού 10.000,00€ συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου έχει συντάξει
η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης, ως εξής:
Καλύµµατα φρεατίων χυτοσίδηρο ̟λήρη 40cm x 40cm κλάσης B125, ελάχιστη αντοχή 125ΚΝ.
Πλαστικός σωλήνας άρδευσης Φ75 3ης γενιάς ̟ολυαιθυλενίου ΡΕ κατά CEN 12201-2, βάση ΕΛΟΤ, 6 ATM.
Πλαστικός εύκαµ̟τος σωλήνας (σ̟ιράλ) α̟ό ̟ολυ̟ρο̟υλένιο, ισχυρής µηχανικής αντοχής ανθεκτικού σε
εσωτερική ̟ίεση 6 ατµοσφαιρών διαµέτρου Φ63 mm, µαζί µε τον α̟αιτούµενο οδηγό α̟ό γαλβανισµένο σύρµα
5mm2.
Πλαστικός εύκαµ̟τος σωλήνας (σ̟ιράλ) α̟ό ̟ολυ̟ρο̟υλένιο, ισχυρής µηχανικής αντοχής ανθεκτικού σε
εσωτερική ̟ίεση 6 ατµοσφαιρών διαµέτρου Φ40 mm.
Παραδοτέα στις α̟οθήκες του ∆ήµου µας.
Τα εν λόγο υλικά θα χρησιµο̟οιηθούν για αντικατάσταση φθαρµένων και το̟οθέτηση νέων στην ̟εριοχή του ∆ήµου
Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν α̟ό τους ηλεκτρολόγους του ∆ήµου µας.
Μαζί µε την οικονοµική ̟ροσφορά σας θα ̟ρέ̟ει να καταθέσετε ̟ρος α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων
α̟οκλεισµού α̟ό διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των ̟αρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα
̟αρακάτω δικαιολογητικά:
α. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου.
Η υ̟οχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

β. Φορολογική ενηµερότητα
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα κύριας και ε̟ικουρικής (άρθρο 80 ̟αρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον ̟ρόκειται για νοµικό ̟ρόσω̟ο, α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου (άρθρο 93 του
Ν.4412/2016)

Η Οικονοµική ̟ροσφορά σας δεν θα υ̟ερβαίνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό.
Παρακαλούµε να υ̟οβάλλετε την οικονοµική ̟ροσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου
Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, το αργότερο µέχρι 11/05/2017, ηµέρα Πέµ̟τη µε την ένδειξη ̟ρος Γραφείο
Προµηθειών ̟ροσφορά για την «Προµήθεια υλικών µηχανικής ̟ροστασίας ηλεκτρολογικού υλικού».
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗ

