ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σουμέλα
Τηλ : 2831341013
e-mail:charalampidou@rethymno.gr

Άδελε,22-07-2019
Αριθμ.Πρωτ.: 21575

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ», συνολικής δαπάνης 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά, μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου (Άδελε) και συγκεκριμένα έως και την Δευτέρα 29-07-2019 και
ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο,
email, fax)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών
και αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
Προϋπολογισμού μελέτης: 12.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 29-07-2019
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του
παραλήπτη
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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή την Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν.1599/1986 του Παραρτήματος.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και
δ. Υπεύθυνη Δήλωση για ΣΕΠΕ, του Ν.1599/1986 του Παραρτήματος

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια χλοοκοπτικής μηχανής
κυλινδρικού τύπου για τις ανάγκες του Δημοτικού Αθλητικού κέντρου Γάλλου του
Δήμου
Ρεθύμνης,
ενδεικτικού
προϋπολογισμού
12.400,00
€
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.
Είδη που δεν πληρούν τις τεχνικές περιγραφές δε γίνονται δεκτά.

ΤΥΠΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

86,4cm

ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ

10- 40 mm

ΡΥΘΜΟΣ ΚΟΠΗΣ

66 κοπές το μέτρο

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΒΙΕΣ ΣΤΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΝΤΙΖΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΠΤΙΚΟΥ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

ΛΕΒΙΕΣ ΣΤΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΝΤΙΖΑ

ΧΕΡΟΥΛΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΚΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

200mm διάμετρος 8 λεπίδων

ΚΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ

96 lt

ΒΑΡΟΣ

175 kg

ΕΜΠΡΟΣ ΡΟΛΕΡ

ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΙΣΩ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

3 ΣΗΜΕΊΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΑΛΥΒΑ

ΚΑΘΙΣΜΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΝΑΙ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΚΟΠΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΣ

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

1

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ

τεμάχιο

1

10.000
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ
10.000,00 ευρώ
2.400 ευρώ
12.400,00
ΕΥΡΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

1

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24 %

Ρέθυμνο

/

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

/2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ημερομηνία:

……….201…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

(5)

Ημερομηνία :

……….201…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(5) Η ημερομηνία της Υ/Δ πρέπει να είναι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

