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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια:
1)είκοσι (20) πυροσβεστικών κρουνών πεζοδρομίου, οι οποίοι θα είναι κατασκευής
σύμφωνης με τους κανονισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα φέρουν διπλό
υδροστόμιο με τάπες προσδεμένες στο κύριο σώμα του πυροσβεστικού κρουνού και
θα συνοδεύονται με σαράντα  (40) ανταλλακτικά λάστιχα έδρας εκτιμώμενης αξίας
(7.192,00) ευρώ με το ΦΠΑ,
2)τέσσερεις (4) δεμένοι πυροσβεστικοί σωλήνες (μάνικες) 1 3/4'' με Ρακόρ, τρεβίρα
πιστοποιημένη κατά ΕΝ14540, 20m έκαστη,  W.P.:15bar, με δυνατότητα σύνδεσης
και επέκτασης μεταξύ τους εκτιμώμενης αξίας (400,00) ευρώ με το ΦΠΑ,
3)τρείς (3) αυλοί ρυθμιζόμενοι 3 θέσεων 2΄΄ με τρία (3) ρακόρ, εκτιμώμενης αξίας
(150,00) ευρώ με το ΦΠΑ και
4)μία (1) αφρογεννήτρια 2΄΄, εκτιμώμενης αξίας (300,00) ευρώ με το ΦΠΑ.

Το διατιθέμενο ποσό για την προμήθεια ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
οκτώ χιλιάδων σαράντα δύο (8.042,00) ευρώ με το ΦΠΑ.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου
Φθιώτιδας (Στυλίδα Φθιώτιδας), χωρίς καμία επιβάρυνση του Λιμενικού Ταμείου
με μεταφορικά.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη την οικονομική προσφορά
σας μέχρι τις 29/11/2018 στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας (35300
Στυλίδα).

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 για τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΑ & ΕΕ) τους
διαχειριστές και για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα
τα μέλη του Δ.Σ.
Β)φορολογική ενημερότητα
Γ)ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016.
Δ)εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
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