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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Αριθ. Πρωτ: ………../21-10-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς:
1. ΦΕΓΓΟΜΥΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
e-mail: info@fegomitidis.gr, τηλ. 697 337 1831
2. ΔΕΒΡΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
e-mail: stratosdevrelis@yahoo.gr, τηλ. 2321035554

3. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας

Ο Δήμος μας διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται για
την Προμήθεια καυσόξυλων για της ανάγκες του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με
την αριθ. 13/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών
προϋπολογισμού ευρώ 5.400,20 € με Φ.Π.Α.
Και συγκεκριμένα:
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ, ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
m3
ΜΟΝΑΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ
€
ΦΠΑ, €

ΕΙΔΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΟΥ
ΜΕΣΕΣ

13,00

70,00

ΟΞΙΑ

53,00

65,00

910,00
3.445,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

4.335,00

ΦΠΑ 24%

1.045,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

5.400,20

ΤΕΧΝΙΚΗ

Ε Κ Θ Ε Σ Η –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 5.400,20 € με Φ.Π.Α. αφορά την προμήθεια
καυσόξυλων του έτους 2020 για την θέρμανση των χώρων του αμαξοστασίου
(συνεργείο Τεχνική υπηρεσία, συνεργείο σιδηρουργών, συνεργείο ξυλουργών,
συνεργείο επισκευής κάδων, συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων) και για T. K. Άνω
Βροντούς.
α) Ποσότητα καυσόξυλων
Συνολική ποσότητα 66 m3
β) Είδος καυσόξυλων
μεσές 13 m3
οξιά

53 m3

γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά
To καυσόξυλο πρέπει να είναι καλής ποιότητας, ξηρό και στεγνό άνω του 1ος έτους
κομμένα - στεγασμένα σε μικρές διαστάσεις, σε ειδικά μεγέθη για ξυλόσομπες
(επιτρεπόμενη πιθανότητα ανάμιξης ύλης διαφορετικής ποιότητος μέχρι 10%), και
συσκευασμένο σε αεριζόμενους σάκους λινάτσας με λαβές φόρτωσης
διαστάσεων 0,9 Χ 0,9 Χ 1,2 m, που θα επιστραφούν στον προμηθευτή με την
λήξη της χειμερινής περιόδου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα απευθύνεται
προς το Τμήμα Προμηθειών, θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου
(Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες) μέχρι 27-10-2020 ημέρα Τρίτη.
Εξωτερικά στο φάκελο θα έχετε την ένδειξη:
Οικονομική Προσφορά για την «Προμήθεια καυσόξυλων για της ανάγκες του
Δήμου Σερρών»
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 δικαιολογητικά1:

1

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107
του Ν.4497/2017)].

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 του, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με
την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει 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)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα 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:
1. Μελέτη αριθ. 13/2020 του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών
καυσόξυλων έτους 2020”
2. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΥΡIΔΩΝ ΜΙΣΙΡΛHΣ

με τίτλο: “Προμήθεια

