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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση- επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων σε
δημοτικούς χώρους»
3.Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2020 ΚΑ 10-6261.004 «Συντήρηση
δαπέδου σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Χαλκιοπούλου» ποσού 1.983,00€
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την
Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 8.30π.μ. :
α/α

Περιγραφή εργασίας

Μ.Μ

Ποσότητα

Τιμή μον.

Δαπάνη

1

Αποξήλωση παλαιών
πλακιδίων
Στρώσιμο, γέμισμα με
τσιμεντοκονία
Τοποθέτηση νέων
πλακιδίων 33*33
Υλικά

m2

43τ.μ

κατ’αποκοπή

200,00€

m2

43τ.μ

κατ’αποκοπή

300,00€

m2

43τ.μ

11,60

498,80€

κατ’αποκοπή

600,00

Σύνολο

1598,80€

ΦΠΑ 24%

383,712€

2
3

4

Στόκος 15 κιλά,
325 κιλά κόλλα
43 τ.μ γρανιτοπλακάκι
33*33

Σύνολο με ΦΠΑ
1982,512€
24%
Στρογγυλοποίηση +0,488€
Γενικό Σύνολο

1983,00€

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης
Υποδομών, που διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η
ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.
Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
Ασφαλιστική ενημερότητα
Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών
που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν
προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που
υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της
υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών
του δεδομένων .
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