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Τηλ. Επικ.
: +30-2721-3- 60923 & 925
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Φαξ
: +30 - 2721-0- 64100 & 64113
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Προς
κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 )

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια σάκων
απορριμμάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το άρθρου 118 του
Ν. 4412/2016 .
Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας
Υπηρεσίας που αναφέρονται στην από 06.08.2020 Τεχνική Έκθεση.
➢ Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 292/2020 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του
Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης του K.A.E. 20.6634 τρέχοντος έτους.
➢ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 998,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%, σύμφωνα με την από 06.08.2020 Τεχνική Έκθεση η οποία επισυνάπτεται στο
τέλος της παρούσας πρόσκλησης μαζί με ένα έντυπο οικονομικής προσφοράς για
διευκόλυνση σας.
Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική προσφορά στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου έως και την Τρίτη 01/09/2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και έως
τις 13:00 το μεσημέρι της καταληκτικής ημερομηνίας.
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 ,
παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη « Προσφορά »,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ),
γ) ο τίτλος της σύμβασης ( προμήθεια σάκων απορριμμάτων ),
δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,
ε) τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα,
Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε την προσφορά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο
p.sytmalidis@gmail.com
➢
Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και
παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν επιτρέπονται. Ο ανάδοχος
βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται προκαταβολή.
Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των υλικών επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
➢
Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς, δεν υποχρεούστε να καταθέσετε
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ούτε εγγύηση συμμετοχής,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ( άρ. 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016 και άρθρο 72
παρ. 1α του Ν. 4412/2016).
➢
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται,
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016).
Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης:
www.dimosdytikismanis.gr > Ενημέρωση – Προκηρύξεις .
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γιαννημάρας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑ: 20.6634
CPV: 19640000-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 805,00 €
Φ.Π.Α. 24% : 193,20€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 998,20€

Καρδαμύλη Αύγουστος 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων από
πολυαιθυλένιο για τους απορριμματοδέκτες του Δήμου Δυτικής. Η προμήθεια θα γίνει με
απευθείας ανάθεση για τα εξής είδη:
α/α

1

2

3

4

Είδος
Πλαστικός σάκος απορριμμάτων
χρώματος μαύρου διαστάσεων 90 Χ 110
εκ
Πλαστικός σάκος απορριμμάτων
χρώματος μαύρου διαστάσεων 60 Χ 80
εκ
Πλαστικός σάκος απορριμμάτων
χρώματος μαύρου διαστάσεων 110 Χ
135 εκ
Πλαστικός σάκος απορριμμάτων
χρώματος μπλε διαστάσεων 110 Χ 135
εκ

Ποσότητα
σε κιλά

Τιμή μον.
χωρίς
Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ

300

1,2

360,00

100

1,2

120,00

200

1,2

240,00

50

1,7

85,00

Άθροισμα

805,00

Φ.Π.Α.

193,20

Σύνολο

998,20

Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας,
ανακυκλώσιμο 100%. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε να έχουν αντοχή σε σχίσιμο
και σε εφελκυσμό. Θα φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους 10 εκατ. από κάθε πλευρά
περιορίζοντας αντίστοιχα το πλάτος τους στη βάση. Οι ενώσεις στη βάση θα είναι μεγάλης
αντοχής με θερμοσυγκολητική ραφή.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 998,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 20.6634. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
για το σύνολο των ειδών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, μετά από κατάθεση
έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση εντός του Δημαρχείου του
Δήμου Δυτικής Μάνης στην Καρδαμύλη. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ένα μήνα από την
ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.
Καρδαμύλη, 6/8/2020
Η Συντάξασα
Ιουλία Εξαρχουλέα
Περιβαλλοντολόγος
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α

1

2

3

4

Ποσότητα
σε κιλά

Είδος
ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ χρώματος
μαύρου διαστάσεων
90 Χ 110 εκ ( σε κιλά )
ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ χρώματος
μαύρου διαστάσεων 60 Χ 80 εκ
( σε κιλά )
ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ χρώματος
μαύρου διαστάσεων 110 Χ 135 εκ
( σε κιλά )
ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ χρώματος μπλε
διαστάσεων 110 Χ 135 εκ
( σε κιλά )

Τιμή μον.
Χωρίς
Φ.Π.Α.

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

300

100

200

50
Άθροισμα
Φ.Π.Α.
Σύνολο

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.
Παράδοση: Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών στο Δήμο Δυτικής Μάνης.
Χρόνος Παράδοσης: Ένα μήνα από έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ

Υπογραφή & σφραγίδα
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