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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                             ΠΡΟΣ
 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΘΕΜΑ:  Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος

1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης,  τις  σχετικές  διατάξεις  του
Ν.4412/2016 Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2. Την  υπ’  αριθμό  552/17 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  εγκρίνει  τη  δαπάνη  και
ψηφίζει πίστωση ποσό 5.000,00€ στον Κ.Α. 20-7131.022 για την κάλυψη της 

3. Την υπ’ αριθμό 45100/10-08-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να  υποβάλλετε  προσφορά  για  την  “Προμήθεια  καλαθιού  ανύψωσης  γερανοφόρου  οχήματος”  για  τις
ανάγκες  του  Τμήματος  Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων  και  Κυκλοφορίας  του  Δήμου  Χανίων,
προϋπολογισμού 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Αναλυτικά η προμήθεια αφορά: 

Καλάθι  ανύψωσης  ανθρώπων,  προσαρμοζόμενο  επί  γερανού,  πιστοποιημένου  για  ηλεκτρολογικές
εργασίες. (Ενδεικτικός τύπος ferrari2 fav 1080). Προδιαγραφές: 

 Ενδεικτικών διαστάσεων (πάχος Χ πλάτος Χ ύψος) 700mm X 1.080mm X 1.150mm
 Χωρητικότητα ατόμων 2
 Το μέγιστο βάρος του εν κενο 100Kg
 Κατάλληλο για ηλεκτρολογικές εργασίες 1 Kv
 Συμπεριλαμβάνεται  προέκταση  (μπούμα)  απόλυτα  συμβατής  συναρμογής  με  γερανό  COPMA

GRANE 110.4 
 Η προέκταση θα προέρχεται  από το ίδιο εργοστάσιο κατασκευής με το καλάθι,  πιστοποιημένο

σύμφωνα με το ΕΝ 280
 Επίσης συμπεριλαμβάνεται και ο αντίστοιχος ταχυσύνδεσμος της προέκτασης με το καλάθι, από το

ίδιο εργοστάσιο κατασκευής, πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΝ 2006 42 CE – EN 280
 Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος με σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001: 2008
 Παραδοτέο  προς  συναρμολόγηση  στις  αποθήκες  του  Δήμου  άμεσα  μετά  την  υπογραφή  του

συμφωνητικού. 

Παρακαλούμε  να  υποβάλλετε  την  οικονομική  προσφοράς  σας,  έως  και  την  Παρασκευή  08
Σεπτεμβρίου 2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29 – Τ.Κ 73100,  σε
κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: 

Για Γραφείο Προμηθειών, 

mailto:dimos@chania.gr
http://www.chania.gr/


Προσφορά για την «Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος»
Υπόψη κας Παπαδομανωλάκη Παναγιώτας

Η  προσφορά  για  να  γίνει  δεκτή,  θα  πρέπει  να  πληρεί  όλες  τις  παραπάνω  προδιαγραφές  και  να
συνοδεύεται υποχρεωτικά  , από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα  με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
που θέτει η Υπηρεσία.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται
για ανώνυμες εταιρείες  (Α.Ε.),  η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και  όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια  (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ
και ΕΦΚΑ)
5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  :
1. Δήμαρχο Χανίων
2. Αντιδήμαρχο Χανίων κ.  Βλαχάκη Μιχαήλ
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών


