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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να προβεί σε εργασίες ανακατασκευής και
εγκατάστασης υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κεντρική πλατεία

του Δήμου

Καλαμάτας επί της οδού Αριστομένους, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 22.522,11
ευρώ

συμπεριλαμβανομένου

συστήματος υπάρδευσης

Φ.Π.Α.

24%.

Οι

εργασίες

ανακατασκευής

στη κεντρική πλατεία Καλαμάτας περιγράφονται

αναλυτικά στην αριθμ. 05/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας για
τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00.
Οι εργασίες θα ανατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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 υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α.
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει καμία καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους.
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).

Β.
Τεχνική Προσφορά
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να καταθέσουν στον φάκελο συμμετοχής τους ξεχωριστό φάκελο
Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :
1. Αναλυτική τεχνική προσφορά, η οποία θα περιέχει την περιγραφή των απαιτούμενων
εργασιών για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 9001:2015 του παραγωγού του χλοοτάπητα,
συνοδευόμενο από Δήλωση διάθεσης ποσότητας του παραγωγού, υπέρ του
διαγωνιζόμενου για τον Δήμο Καλαμάτας.
3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 9001:2015 του οίκου κατασκευής του
αυτορυθμιζόμενου σταλλακτηφόρου σωλήνα υπόγειας τοποθέτησης συνοδευόμενο από
Δήλωση διάθεσης ποσότητας του κατασκευαστή ή του εμπορικού αντιπροσώπου στην
Ελλάδα, εάν το προϊόν είναι εισαγόμενο, υπέρ του διαγωνιζόμενου για τον Δήμο
Καλαμάτας
4. Δείγματα για τα κάτωθι υλικά :
4.1. Ηλεκτροβάνες
4.2. Σωληνώσεις όλων των ειδών και διατομών
Επίσης να διαθέτουν εργατοτεχνικό προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) άτομα, να
διαθέτουν και να ορίσουν, τουλάχιστον ένα (1) άτομο Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο ή
Δασοπόνο ή Δασολόγο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
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