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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος: 07/07/2021

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατρών & Τ.Πετροπούλου
ΤΚ 27131 , Πύργος
Πληρ.: Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
Τηλέφ.: 26213 – 62632
email: danagn@1489.syzefxis.gov.gr

Αριθμ.Πρωτ.

19029

ΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΑ
Σαρανταπόρου 47, Πύργος
τηλ. 6936589699
email: nikolopoulosco@gmail.com
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Ο Δήμος μας, Ο Δήμος μας, κατόπιν της
Οικονομικής

Επιτροπής

για

εξιδείκευση

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

αρ. 265/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΧΜΩ17-ΘΔΞ) Απόφασης

πίστωσης

και

του

αρ.

Πρωτ.

17429/23-6-2021

πρωτογενούς αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης - Πρασίνου, ενδιαφέρεται να σας
αναθέσει όπως ορίζεται με τα άρθρα 120 παρ.2 και

118 του Ν.4412/2016, όπως αυτά

τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 53 και 50 του Ν. 4782/2021, αντίστοιχα,

την

προμήθεια

ανταλλακτικών για τα τροχήλατα καροτσάκια συλλογής απορριμμάτων τος Δήμου, σύμφωνα με την
από 22-06-2021 Τεχνική Περιγραφή της ιδίας Δ/νσης, προϋπολογισμού δαπάνης 2.976,00 €.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά, μέχρι και την Τρίτη 13/07/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Η προσφορά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται κλειστή στο Τμήμα Γραμματείας και
Διοικητικής Μέριμνας (Πολύκεντρο–Πατρών κ΄ Τ. Πετροπούλου Πύργου – Ηλείας ΤΚ 27131) είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:danagn@1489.syzefxis.gov.gr). Κατά τον πρώτο τρόπο,
υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται, η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο τίτλος
της υπηρεσίας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΟΡΟΤΣΑΚΙΑ) για την οποία
υποβάλλεται η προσφορά και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, ενώ κατά τον δεύτερο τρόπο
υποβάλλεται ανοικτή την προσφορά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή PDF (μη
επεξεργάσιμη), με θέμα τον παραπάνω τίτλο της υπηρεσίας.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε και:

21PROC008874427 2021-07-07
1. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019),
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκληση για υποβολή προσφορών. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019),
2.

Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης,

3.

Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου (εταιρεία)
ή για ατομική επιχείρηση,
μισθωτών και μη μισθωτών (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016),
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12
του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019,

4.

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο εταιρίας, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
του νομικού Προσώπου, ή της ατομικής επιχείρησης

(καταστατικό και πιστοποιητικό

εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η).
Τυχόν ένσταση κατά της παρούσας
την καταληκτική
παράβολο

ημερομηνία

πρόσκλησης, υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν

υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται

υπέρ του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο άρθρο

τροποποιήθηκε

127

του

Ν. 4412/2016, το οποίο

κ΄ ισχύει με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν
να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
53 του Ν.4782/2021).
Η

παρούσα

καταχωρείται

στο

Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημόσιων

(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (URL: www.cityofpyrgos.gr).

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συν. Τεχνική Περιγραφή

ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συμβάσεων
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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δνση Καθαριότητας , Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Προμήθεια: Βιομηχανικών ειδών 2021-2022
(προμήθεια ανταλλακτικών τα οποία θα
επαναφέρουν σε λειτουργικότητα τα τροχήλατα
καροτσάκια συλλογής απορριμμάτων του
Δήμου)
CPV:

1. 34928480-6/Δοχεία και κάδοι
απορριμμάτων
2. 34631100-0/Τροχοί ενός
τεμαχίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε προκειμένου να γίνει προμήθεια ανταλλακτικών τα
οποία θα επαναφέρουν σε λειτουργικότητα τα τροχήλατα καροτσάκια συλλογής απορριμμάτων του
Δήμου.
Τα κύρια ανταλλακτικά που απαιτούνται είναι τα γαλβανιζέ εσωτερικά δοχεία των καροτσιών καθώς
και οι τροχοί αυτών. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών περιγράφονται στον προϋπολογισμό της
παρούσας.
Ο προϋπολογισμός της εργασίας μαζί
με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των

2.976,00 €

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 30.7131.05, όπου έχει εγκριθεί εξειδίκευση πίστωσης 3.000,00 €
με την με αριθμό 265/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΧΜΩ17-ΘΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
1

ΠΟΣΟ-

ΤΙΜΗ

ΜΕΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μ.Μ.

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Μεταλλικός κάδος από γαλβανισμένη
λαμαρίνα πάχους 0,6 mm. Θα έχει
ύψος 54,00-55,00 cm περίπου και
σχήμα ανεστραμένου κόλουρου κώνου,
όπου η μεγάλη ανοιχτή βάση θα έχει
διάμετρο Φ43-45 cm και η μικρή
κλειστή ενισχυμένη βάση Φ32-33 cm.
Στο κυρίως σώμα θα φέρει δύο (2)
περιμετρικά "νεύρα" τα οποία θα
ενισχύουν στη στιβαρότητα του κάδου.
Σε απόσταση 40-44 cm από τη μικρή
βάση θα υπάρχουν δύο (2) σταθερά
μεταλλικά χερούλια για τη στήριξη του
κάδου στο καροτσάκι και για τη
μεταφορά αυτού.

τεμ.

25

40,00

1.000,00
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2

Ρόδα διαστάσεων 3'Χ4' με συμπαγές
λάστιχο και μεταλλική ζάντα. Θα φέρει
δύο (2) ρουλεμάν ενδεικτικού τύπου
6204ΖΖ.

3

Προαίρεση

τεμ.

60

15,00

900,00

500,00
ΣΥΝΟΛΟ

2.400,00

Φ.Π.Α. 24%
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

576,00
2.976,00

Πύργος, 22-06-2021

Πύργος,
22-06-2021

Ο Συντάξας

Η
Διευθύντρια

Γεώργιος Ράλλης

Γαγιανή
Συσκάκη

ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

Πολιτικός
Μηχανικός

