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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει ανάγκη να προβεί στην προμήθεια Πινακίδων,
Σημάτων του Κ.Ο.Κ, Πληροφοριακών Πινακίδων, Επιγραφών κλπ, για την σήμανση των οδών στην Δ.Ε
ΜΑΓΟΥΛΑΣ του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με σκοπό την δημιουργία συνθηκών οδικής ασφάλειας για εποχούμενους και
πεζούς, καθώς και για την ενημέρωση και την ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών, εντός της Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ.
Συγκεκριμένα την αντικατάσταση φθαρμένων σημάτων, την σήμανση των οδών όπου εφαρμόζονται νέες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και κατευθυντήριες πληροφοριακές πινακίδες προς αποφυγή άσκοπων διαδρομών
εντός του Δήμου μας.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται
από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του
φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα και θα υπάρχει διαβιβαστικό απαραιτήτως αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Υποβολή προσφοράς με θέμα την προμήθεια « Πινακίδων, Σημάτων του Κ.Ο.Κ, Πληροφοριακών Πινακίδων,
Επιγραφών κλπ. »
Προθεσμία υποβολής Προσφοράς ορίζεται η
περιγραφή που ακολουθεί .

30η / 11 / 2018 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε. 30.7135.0009
Α.Μ. 9/2018

Α. Περιγραφή– ενδεικτικός προϋπολογισμός
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΥΛΙΚΑ
Πινακίδα σήμανσης αντ/κή πάχους
3χιλ τύπου ΙΙ
Πινακίδα σήμανσης αντ/κή πάχους
2χιλ τύπου ΙΙ
Πινακίδα σήμανσης αντ/κή πάχους
1,5χιλ τύπου ΙΙ
Πινακίδα οκτάγωνη πάχους 3χιλ STOP Φ 60
τύπου Ι
Πινακίδα οκτάγωνη πάχους 3χιλ STOP Φ 90
τύπου Ι
Πινακίδα οκτάγωνη πάχους 3χιλ STOP Φ 60
τύπου ΙΙ
Πινακίδα οκτάγωνη πάχους 3χιλ STOP Φ 90
τύπου ΙΙ
Πινακίδα ρυθμιστική πάχους 3χιλ Φ 45

CPV
34992300-0

Μ/Μ
Μ2

ΠΟΣ
4

ΤΙΜΗ
100,00€

ΣΥΝΟΛΟ
400,00€

34992300-0

Μ2

5

88,00€

440,00€

34992300-0

Μ2

6

72,00€

432,00€

34992300-0

ΤΜΧ

10

25,00€

250,00€

34992300-0

ΤΜΧ

5

75,00€

375,00€

34992300-0

ΤΜΧ

10

30,00€

300,00€

34992300-0

ΤΜΧ

5

90,00€

450,00€

34992300-0

ΤΜΧ

10

18,00€

180,00€

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

τύπου Ι
Πινακίδα ρυθμιστική πάχους 3χιλ Φ 65
τύπου Ι
Πινακίδα ρυθμιστική πάχους 3χιλ Φ 45
τύπου ΙΙ
Πινακίδα ρυθμιστική πάχους 3χιλ Φ 65
τύπου ΙΙ
Πινακίδα κινδύνου πάχους 3χιλ πλευράς 60
τύπου Ι
Πινακίδα κινδύνου πάχους 3χιλ πλευράς 90
τύπου Ι
Πινακίδα κινδύνου πάχους 3χιλ
πλευράς 60 τύπου ΙΙ
Πινακίδα κινδύνου πάχους 3χιλ
πλευράς 90 τύπου ΙΙ
Πινακίδα πρόσθετη (πρ-4α)πάχους 2χιλ
τύπου ΙΙ
Πινακίδα πρόσθετη (πρ-4δ)πάχους 2χιλ
τύπου ΙΙ
Οδοδείκτες ονοματοθεσίας ύψους 3μ, Φ2΄΄
με δυο πλαίσια σιδερένια βαμμένα μπλε
(30Χ50)
Πινακίδες ονοματοθεσίας διπλής όψης
(50Χ30 εκ)
Πινακίδες ονοματοθεσίας μονής όψης
(50Χ30 εκ)

34992300-0

ΤΜΧ

5

34,00€

170,00€

34992300-0

ΤΜΧ

5

21,00€

105,00€

34992300-0

ΤΜΧ

5

45,00€

225,00€

34992300-0

ΤΜΧ

5

18,00€

90,00€

34992300-0

ΤΜΧ

5

34,00€

170,00€

34992300-0

ΤΜΧ

5

21,00€

105,00€

34992300-0

ΤΜΧ

5

45,00€

225,00€

34992300-0

ΤΜΧ

60

7,00€

420,00€

34992300-0

ΤΜΧ

30

12,00€

360,00€

34928000-8

ΤΜΧ

40

56,00€

2240,00€

34928000-8

ΤΜΧ

80

17,00€

1360,00€

34928000-8

ΤΜΧ

188

9,00€

1692,00€

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ24%
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

9989,00
2397,36€
12.386,36€

Οι ποσότητες είναι δυνατόν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου χωρίς υπέρβαση του
προϋπολογισμού.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΆΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με σκοπό την προμήθεια Πινακίδων, Σημάτων του Κ.Ο.Κ, Οδοδεικτών, για την
σήμανση των οδών της Δ.Ε.ΜΑΓΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ με σκοπό την δημιουργία συνθηκών οδικής
ασφάλειας .Συγκεκριμένα την αντικατάσταση φθαρμένων σημάτων, την σήμανση των οδών όπου εφαρμόζονται νέες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και κατευθυντήριες πληροφοριακές πινακίδες προς αποφυγή άσκοπων διαδρομών.
ΆΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :
α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
β) Της διατάξεις του άρθρου 118του Ν.4412/2016
γ) την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
ΆΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
α. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
β Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.
γ. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Η τεχνική περιγραφή
ε. Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ΆΡΘΡΟ 4
(Σύμβαση)
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή
της συμβάσεως. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
ΆΡΘΡΟ 5

(Εκτέλεση της προμήθειας)
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την καθοδήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.. Στις τιμές
του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου.
Η προμήθεια λόγω του ύψους του προϋπολογισμού μπορεί να εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.2του Ν.4412/16.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της χαμηλότερης
τιμής (παρ.1,αρθρο 90 του Ν.4412/16).
ΆΡΘΡΟ 6
(Φόροι τέλη κρατήσεις)
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ημέρα της ανάθεσης της εργασίας
ΑΡΘΡΟ 7
(Παραλαβή)
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής κατά την παράδοση και κατόπιν υπόδειξης
της Υπηρεσίας για τον τόπο και το χρόνο.
Τα έξοδα μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 8
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
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 προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

στις

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Το καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία ( ή ΓΕΜΗ κατά περίπτωση τελευταίου τριμήνου όπου θα
φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ μίας εταιρείας )
ε. Έναρξη δραστηριοτήτων σε Δ.Ο.Υ.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

