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Τηλέφωνο: 22433 60030
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ΤΕΜΑΚ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 62
136 77, ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ)
email: info@temak.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια των παρακάτω
αναφερόμενων ανταλλακτικών της μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή
Αναλήψεως του Δήμου Αστυπάλαιας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ
22REQ010920623) της υπηρεσίας. Το σχετικό αίτημα είναι διαθέσιμο και από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μπορεί να σας χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς
σας με κάθε διαθέσιμο μέσο.
Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.
314/4954/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της
εν λόγω δαπάνης αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω:
Α/Α

1
2
3

Α/Α

4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
KAE 25.6672.06

Μ.Μ.

ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝ/ΚΩΝ (SEAL SET) ΑΝΤΛΙΑΣ
ΤΕΜ
ΑΡΡ11-13
ΣΕΤ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΤΕΜ
ΑΡΡ11-13-16-19-22
ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ, ΤΥΠΟΣ
ΤΕΜ
ΡΗ 850 ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
KAE 25.6672.05
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕ ΣΩΛ.R2,2’’,4.96, ΑΚΡΑ 2
½’’ ΑΝΟΞ.
ΑΚΡΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ 2 ½’ VICT. ΛΑΣΤΙΧΟ
2’’, ΑΝΟΞ. SAF2507

*CPV 34913000-0, Διάφορα ανταλλακτικά

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ (EUR)

1,00

1.080,00

1.080,00

1,00

2.360,00

2.360,00

1,00

175,50

175,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

3.615,50€

Φ.Π.Α. 24%

867,72€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.483,22€

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ (EUR)

ΤΕΜ

1,00

870,00

870,00

ΤΕΜ

2,00

378,00

756,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

1.626,00€

Φ.Π.Α. 24%

390,24€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.016,24€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΛΟΝΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

6.499,46
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Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας:
1. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση
απευθείας ανάθεσης Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/16), με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (αφού πληρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές) επί συνόλου του προϋπολογισμού.
2. Η προμήθεια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε ένα (1) μήνα από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τα έξοδα μεταφοράς
βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η πληρότητα και η
αρτιότητα των παραλαμβανομένων ειδών, καθώς και η καλή λειτουργία
των εγκαταστάσεων και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές και την
προσφορά του προμηθευτή.
4. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
5. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την
οριστική παραλαβή της και εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για
την πληρωμή δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 208 και άρθρο 200
περίπτ. α παρ.4 και 208 Ν.4412/2016.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω
προμήθεια μέχρι και την 4η Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. (ημέρα
λήξης κατάθεσης των προσφορών): με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του
Δήμου Αστυπάλαιας, ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο Αστυπάλαιας (ΤΚ
85900, Δωδεκάνησα), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον φέρει είτε
ηλεκτρονική υπογραφή είτε φυσική υπογραφή και σφραγίδα σε σκαναρισμένη
μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.astipalea@gmail.com. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74
του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου 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, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση
αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της
εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά
περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73
παρ.1 του Ν.4412/2016)

22PROC011023525 2022-07-29
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της
κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
23 του Ν.4782/2021)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) 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)
ε.
Αποδεικτικά
έγγραφα
νομιμοποίησης
και
ειδικότερα
πιστοποιητικό
εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, καταστατικό εταιρείας σε περίπτωση νομικού
προσώπου.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών,
Καλής Ανδρέας

