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Ηράκλεια

: 22/11/2021

Αριθμ. Πρωτ.

: 14088

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:
«Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης στο Δήμο Ηράκλειας Σερρών»
Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #18.166,00€# με Φ.Π.Α.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 512/2021απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
β) η βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 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 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 512/2021.
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νόμο 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον νέο νόμο 4782/2021.
Σημειώνεται ότι «Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν
να υποβάλουν προσφορά » (άρθρο 53 του Ν.4782/2021)
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 29/11/2021 και ώρα
14:00 σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ.αρ.859/2021 Απόφαση Δημάρχου
Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελοστο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο
φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
Ηράκλεια ΤΚ 62400
Οικονομική Υπηρεσία
για την πρόσκληση με αρ.πρωτοκόλλου :14088/22-11-2021 ή με e-mail αρχικά και στη συνέχεια πρωτότυπα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimosiraklias.gr
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 νομίμου 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)
β. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων

έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)
δ. Και αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικό έγγραφο εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου
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ε. 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)

Συνημμένα:

Ο Αντιδήμαρχος

1) Μελέτη
Λαζαρίδης Ανέστης
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Επισυναπτόμενη μελέτη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης στο Δήμο
Ηράκλειας Σερρών»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

18.166,00€
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ

26/2021

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Τεχνική Έκθεση
• Τεχνικές Προδιαγραφές
• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
• Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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« Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης στο
Δήμο Ηράκλειας Σερρών »
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθμός μελέτης 26/2021

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να προμηθευτούν κιγκλιδώματα περίφραξης. Τα κάγκελα περίφραξης θα
χρησιμοποιούνται από το δήμο για την περίφραξη του χώρου των πανηγυριών στα δημοτικά διαμερίσματα της
Ηράκλειας και της Σκοτούσσας κατά την περίοδο λειτουργίας τους.
Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων, εκατόν εξήντα έξι ευρώ
(18.166,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, υπάρχει δε εξασφαλισµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του
έτους 2021.

Ηράκλεια 07/9/2021
Ο συντάξας

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Ειδικός Συνεργάτης

Ηράκλεια 07/09/2021
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδομίας &
Περιβάλλοντος

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε
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« Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης στο
Δήμο Ηράκλειας Σερρών »
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθμός μελέτης

26 /2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1o
ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ L : 2.20 x H:2.00m
Μεγάλο κάγκελο διαστάσεων L : 2.20 μ. Χ H:2.00μ. γαλβανισμένο με περιμετρικό σωλήνα .
Ενισχυμένο με κάθετο σωλήνα στην μέση για μεγαλύτερη αντοχή και πλέγμα
Σύνδεση κάγκελων παρέχοντας την δυνατότητα της τοποθέτησης τους σε διαφορετική γωνία κάθε φορά.
Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια.
Τιμή ανά τεμάχιο:
Ολογράφως: Εκατόν Δώδεκα Ευρώ
Αριθμητικώς : 112,00
Άρθρο 2o
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πέλμα στήριξης κάγκελου γαλβανισμένο με κάθετο σωλήνα και τρύπες για στερέωση στο έδαφος
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια.
Τιμή ανά τεμάχιο:
Ολογράφως: Δεκαπέντε Ευρώ
Αριθμητικώς: 15,00
Ηράκλεια 07/9/2021
Ο συντάξας

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Ειδικός Συνεργάτης

Ηράκλεια 07/09/2021
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδομίας &
Περιβάλλοντος

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α.Τ.

α/α

Περιγραφή

1

ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
L : 2.20 x H:2.00m

1

2

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

2

Ηράκλεια 07/9/2021
Ο συντάξας

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Ειδικός Συνεργάτης

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(€)

Συνολική
Τιμή (€)

τεμ.

115

112,00

12.880,00 €

τεμ.

116

15,00

1.740,00 €

Σύνολο

14.620,00 €

Στρογγυλοποίηση

30 €

Σύνολο

14.650,00€

ΦΠΑ 24%

3.516,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

18.166,00 €

Ηράκλεια 07/09/2021
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδομίας &
Περιβάλλοντος

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε
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« Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης στο
Δήμο Ηράκλειας Σερρών »
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθμός μελέτης

26/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο :
Η παρούσα Μελέτη αφορά την προμήθεια κιγκλιδωμάτα περίφραξης. Τα κάγκελα περίφραξης θα χρησιμοποιούνται από
το δήμο για την περίφραξη του χώρου των πανηγυριών στα δημοτικά διαμερίσματα της Ηράκλειας και της
Σκοτούσσας κατά την περίοδο λειτουργίας τους.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο :
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:
Τις διατάξεις:
α) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)
β) του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α’ 114/20016)’όπως ισχύει
γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο :
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής :
• Η Τεχνική Έκθεση
• Oι Τεχνικές Προδιαγραφές
• Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
• Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο :
Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε εξήντα (60) ηµέρες.
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο :
Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την προμήθεια,
μεταφορά και παράδοση των υλικών. Ο Προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής
προσφοράς, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν
αυξηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου.
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο :
Η παράδοση του υλικού της προμήθειας θα γίνει από τον Προμηθευτή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας και την εποχή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την εκάστοτε εντολή της Υπηρεσίας ή εντός της
τυχόν μικρότερης προθεσμίας που θα αναφέρεται στην προσφορά του Προμηθευτή, με εξαίρεση έκτακτες ανάγκες της
Υπηρεσίας όπου στα πλαίσια καλής συνεργασίας Δήμου και Προμηθευτή είναι δυνατόν να ζητείται από το Δήμο
παράδοση τμήματος του υλικού εντός μικρότερης προθεσμίας.
Ο Προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει με δικά του μέσα τα είδη της προμήθειας σε σημεία που θα του υποδεικνύει ο
Δήμος.
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο :

Η παραλαβή του υλικού θα γίνει από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή, τμηματικά και σύμφωνα με τις υποδείξεις της
υπηρεσίας αναφορικά με το χρόνο. Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, εξετάζονται και
διαπιστώνονται μακροσκοπικά οι προδιαγραφές του υλικού και οι τυχόν ζημιές ή αποκλίσεις του. Στην περίπτωση που
ο Προμηθευτής δεν προβεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο, για την
αντικατάσταση των ειδών που τυχόν παρουσιάζουν οποιασδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται κατ’
απόλυτη κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών, κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή.
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Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο :
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο :
Η προθεσµία περαίωσης της προµήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο :
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Ηράκλεια 07/9/2021

Ηράκλεια 07/09/2021

Ο συντάξας

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Ειδικός Συνεργάτης

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδομίας &
Περιβάλλοντος

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε
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Στοιχεία προμηθευτή
(λογότυπο)
Επωνυμία: …………………………………………….
ΑΦΜ : ……………………………………………….
Δ.Ο.Υ. : ……………………………………………….
Διεύθυνση: ……………………………………………
Πόλη : ……………………………………………….
Τ.Κ.
: ……………………………………………….
Τηλέφωνο: ……………………………………………
Κινητό : ……………………………………………….
e-mail : ……………………………………………….

Ημερομηνία: ……./……/2021
Ημερομηνία: ……./……/2021

Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Για την προμήθεια –: « Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης στο Δήμο Ηράκλειας Σερρών »
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καταθέσουμε την κάτωθι οικονομική προσφορά :

Α/Α
1.
2.

Περιγραφή

Ποσότητα

ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
L : 2.20 x H:2.00m
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

115

Τιμή μονάδος
χωρίς ΦΠΑ (€)

Σύνολο (€)

116

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό σύνολο

Τα παραπάνω είδη θα πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται.
Με εκτίμηση

(σφραγίδα – υπογραφή)

