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Προς: Οικονομικούς φορείς

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσόξυλων για άπορες ή
οικονομικά ασθενείς οικογένειες.
ΣΧΕΤ:1.H από 21-02-2017 εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου.
2.H αριθμ.54/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου.
3.Tο αριθμ. ΦΚΔ3/2798 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης
Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Καρπενησίου.
Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ.54/22-02-2017 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ψήφισης πίστωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ
«6ΙΥ1ΩΕΓ-ΚΩ2» και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως
έγκριση της ανωτέρω εισήγησης, με ΑΔΑΜ «17REQ005863528», προτίθεται να προβεί στην
προμήθεια καυσόξυλων με σκοπό την διάθεση τους σε άπορες ή οικονομικά ασθενείς
οικογένειες, δημοτών του Δήμου Καρπενησίου, ήτοι:
Α
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Καυσόξυλα ελάτης μήκους περίπου 33cm
Χωρικά κυβικά μέτρα
1
(συσκευασμένα ανά χωρικό κυβικό μέτρο
στοιβαχτού
140
στοιβαχτού σε παλέτες ή σακούλες-bigbags )
(και όχι χύδην)
Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά χωρικό
κυβικό μέτρο. Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά, για το σύνολο της ενδεικτικής
ποσότητας των καυσόξυλων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως τις 08 Μαρτίου
2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. στο Γραφείο Προμηθειών, αφού προηγουμένως
πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία του Δήμου. Η αποσφράγιση των προσφορών από την
αρμόδια επιτροπή θα γίνει στις 08 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου. Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Δήμος
Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι. Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και την ένδειξη «Προμήθεια καυσόξυλων για άπορες
ή οικονομικά ασθενείς οικογένειες του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2017».
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα εξής:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) στην οποία:
Ι) θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχετε
(αριθμός πρόσκλησης, αντικείμενο - είδος).
1

ΙΙ) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας:
α) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α’ /147/8-8-2016),
β) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος,
γ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) , σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής
νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,
δ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που
σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,
ε) δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την υπηρεσία,
στ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας,
η) δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016
που αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την
προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα.
Επιπλέον εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Β) Οικονομική προσφορά
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, α) η μονάδα
μέτρησης(συσκευασίας) ,β) η τιμή μονάδος με ΦΠΑ, και γ) ο χρόνος παράδοσης από την ημέρα
ανάθεσης της παραγγελίας.
Επιπλέον ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τα καυσόξυλα στον τόπο
εκάστου δικαιούχου, που θα του υποδείξει η Υπηρεσία.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 60 ημερών,
το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται
παραπάνω. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Αγορανομική Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 3313/Β/12.12.12).
Επιπλέον η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου
Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Ιστοσελίδα Δήμου : www.karpenissi.gr
2. Πίνακα Ανακοινώσεων Δήμου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. κ. Προϊστάμενο Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της
Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου
2. κ. Πρόεδρο της Επιτροπής αξιολόγησης Προμηθειών
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