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Καρπενήσι 17– 09- 2019
Αριθ.Πρωτ.: 13432

Προς:

Οικονομικούς φορείς

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου
ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος στον οικισμό Μεγάλης Βρύσης της ΔΕ
Προυσού
ΣΧΕΤ: Η αριθ.πρωτ.:12100/19-08-2019 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος με αριθμ. πρωτ.: 12432/26-082019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της αρ.πρωτ:13207/12-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί
έγκρισης διενέργειας της σχετικής προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προτίθεται να
προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος
στον οικισμό Μεγάλης Βρύσης της ΔΕ Προυσού. Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η αρ.πρωτ.:
12433/26-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: «ΩΕΛΣΩΕΓ-ΨΚΡ», η οποία καταχωρήθηκε
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, με
ΑΔΑΜ: «19REQ005529941». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό
των 1.860,00€.
Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική-τεχνική σας προσφορά,
στην οποία θα αναφέρεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών και το ΦΠΑ που αναλογεί στην
προμήθεια, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Οικονομικό Τμήμα,
αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία του Δήμου. Οι προσφορές δύναται να
αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι.
Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο
ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον
ανάδοχο για χρονικό διάστημα 30 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας
κατάθεσης της προσφοράς. Η συνολική αξία της προμήθειας, θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100%
μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας, και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του
τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου
Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.
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