Σκάλα 13-05-2020
Αρ.Πρωτ.: 4.848
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κατόπτρων, σύμφωνα με την
επισυναπτόμενη περιγραφή.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την 18η Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. να
υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια, η οποία να
περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την συνολική αμοιβή σας.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία
β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή
ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή
ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστών εταιρείας.
δ. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/νση Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης
& Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Προμήθεια κατόπτρων
Κ.Α.: 30-7135.0014

CPV : 35121800-6
Κυρτά κάτοπτρα ασφαλείας
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. Εξόδων
30-7135.0014 με τίτλο «Προμήθεια κατόπτρων».
Στα πλαίσια της ανωτέρω πίστωσης, προβλέπεται η προμήθεια στρογγυλών κατόπτρων
(καθρεπτών), οδικής κυκλοφορίας, διαμέτρου 60 εκ. και 80 εκ.
Τα στρογγυλά κάτοπτρα θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικά επεξεργασμένα υλικά, τα
οποία εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε συγκρούσεις, στις καιρικές συνθήκες, στην
υπεριώδη ακτινοβολία και στη σκόνη.
Το πίσω μέρος τους (πλαίσιο) θα αποτελείται από προπυλένιο χρώματος πορτοκαλί ή
κόκκινο, ενώ το εμπρός μέρος τους από μία κυρτή αντανακλαστική επιφάνεια
κατασκευασμένη από επαργιλιωμένο ακρυλικό υλικό.
To εμπρός τμήμα της ανακλαστικής επιφάνειας θα εφαρμόζει σταθερά στο πίσω μέρος του
κατόπτρου (πλαίσιο), μέσω ελαστικού παρεμβύσματος ανθεκτικό στις εξωτερικές
συνθήκες περιβάλλοντος και βίδες που βιδώνουν επάνω του.
Στο πίσω μέρος του πλαισίου του κατόπτρου θα υπάρχει σταθερά προσαρμοσμένος
μεταλλικός σύνδεσμος για τη στερέωση του κατόπτρου επί στύλων. Ο σύνδεσμος αυτός
θα παρέχει ευελιξία ρύθμισης της θέσης του κατόπτρου, τόσο κατακόρυφα όσο και
οριζόντια.
Σε περίπτωση κρούσης κάποιου αντικειμένου στον καθρέπτη, αυτός δε θα θρυμματιστεί,
παρέχοντας έτσι προστασία από ζημιά ή τραυματισμό.
Η δαπάνη της προμήθειας είναι :
Υλικό
Κάτοπτρα Φ60 εκ.
Κάτοπτρα Φ80 εκ.
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Ο Συντάξας

Παναγιώτης Δερτιλής
Μηχ/γος Μηχ/κός

Ποσότητα
(τεμάχια)
45 τεμ.
24 τεμ.

Τιμή
Μονάδος
(€)
51,00
71,00
Άθροισμα
ΦΠΑ 24%
Σύνολο

Δαπάνη
(€)
2.295,00
1.704,00
3.999,00
959,76
4.958,76

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σκάλα 12 / 5 / 2020
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος,
Δ/νσης Περιβάλλοντος,
Υπ. Δόμησης & Τ.Υ.
Παναγιώτης Δερτιλής
Μηχ/γος Μηχ/κός

