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                                                                                    ΠΡΟ  

                                                                              Δνδιαθερόμενοι  

                                                                                                                                         
                           ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο Γήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα  επηζθεπάζεη έπηπια ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ α)  ε 

ππ’ αξηζ. 22639/2018 (ΑΓΑ:9ΟΕΓΩΡΕ-ΚΩΦ) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο  θαη 

β) ε βεβαίσζε   ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο (ή πξφηαζεο) αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ 

πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 

80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Κεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο 

πηζηψζεηο  κε α/α  1/2018  αληίζηνηρα. 

Ζ πξνζθνξά ζην ζπλνιφ ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο χςνπο 4000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ. 

Παξαθαινχκε φπσο πξνζθνκίζεηε θιεηζηή  έληππε πξνζθνξά γηα ηελ  αλσηέξσ 

πξνκήζεηα ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ,  κέρξη ηελ 18/12/2018 θαη ψξα 11.00π.κ.  

 
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απόζπαζμα ποινικού μηηρώου. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο 
εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν, 
θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

β. Φορολογική ενημερόηηηα 

γ. Αζθαλιζηική ενημερόηηηα (άρθρο 80 παρ.2 ηου Ν.4412/2016) 

δ)  Υπεύθυνη δήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κέρξη ζήκεξα, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη: έιαβαλ γλώζε ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ επηζπλάπηνληαη   γηα Τελ ``επηζθεπή επίπισλ   ``  ηνπο νπνίνπο 
θαη δέρνληαη αλεπηθύιαθηα.  

    

 

 

σν.: Δπηζπλάπηεηαη ε  ηερληθή πεξηγξαθή . 
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                                      ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

Ανηικείμενο ανάθεζης  

Σν αληηθείκελν αλάζεζεο είλαη ε  α)επηζθεπή ηεο θζαξκέλεο ππθαζκάηηλεο 

επέλδπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζηζκάησλ αλακνλήο θνηλνχ (ηεκάρηα 20+9 ) ησλ 

Γ.Δ  β)ζε κέξνο ησλ ηξνρήιαησλ ή κε ηξνρήιαησλ θαζηζκάησλ ησλ ππαιιήισλ 

ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Κεζνινγγίνπ . 

Σετνικές προδιαγραθές 

Δπηζθεπή ζηα πιαίζηα ζπληήξεζεο ηεο επίπισζεο νλνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ πνπ απαηνχληαη γηα λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθά ην ζχλνιν ησλ θαζηζκάησλ 

θνηλνχ θαη ππαιιήισλ ηνπο . 

Ζ ζπληήξεζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ επίπισζεο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο 

ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ  ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο : 

 Αληηθαηάζηαζε πθαζκάηηλεο επέλδπζεο πνπ είλαη ζθηζκέλε θαη θζαξκέλε 

ζε κεγάιν βαζκφ  

 πκπιήξσζε ‘ε αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθήο επέλδπζεο (αθξνιέμ ) φπνπ 

απαηηείηαη 

 Έιεγρνο ζηαζεξνπνίεζεο κεραληθψλ ηκεκάησλ –αληηθαηάζηαζε ή 

ηνπνζέηεζε λέσλ βηδψλ θιπ  

                                         ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΔΙΓΟ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ  

ΤΝΟΛΟ  ΦΠΑ  ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

/ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ 

ΔΠΙΠΛΩΗ  

ΓΡΑΦΔΙΩΝ   

59 33,00 1947,00 467,28 2.414,28 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

/ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΣΡΟΥΗΛΑΣΩΝ ‘Η 

ΜΗ ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ 

ΔΠΙΠΛΩΗ  

33 38,00 1.254,00 300,96 1.554,96 

    ΤΛΟΙΟ Α 3.969,24 

    ΣΡΟΓΓΤΙΟΠΟΗΖΖ  30,76 

    ΤΛΟΙΟ Β 4.000,00 

 

 

         Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  


