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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ∆ήµος Πειραιά ενδιαφέρεται για την προµήθεια αναλωσίµων ηλεκτρολογικών
υλικών για την συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων και οχηµάτων του,
σύµφωνα µε την παρακάτω Τεχνική Περιγραφή .
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προµήθεια αναλωσίµων
ηλεκτρολογικών για τις ανάγκες του Τµήµατος Επισκευής και Συντήρησης
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων του ∆ήµου. Πιο συγκεκριµένα, η προµήθεια
περιλαµβάνει λάµπες 12 και 24 Volt, επαγωγικούς αισθητήρες, φάρους 24 Volt και
κόρνες 24 Volt. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας προκειµένου να
ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Το εργοστάσιο κατασκευής
των υλικών θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001. Οι επαγωγικοί
αισθητήρες θα είναι Telemecanique XS218BLPAM12 ή παρόµοιος. Σε ότι αφορά
τους φάρους, θα πρέπει να έχουν επίπεδη βάση στήριξης. Το είδος, οι ποσότητες και
οι ενδεικτικές τιµές των υλικών αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Cpv 34300000-0)
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8

Είδος
P21/5W (12V)
PY21W (12V)
H1 55W (12V)
H3 55W (12V)
PY21W (24V)
Επαγωγικός αισθητήρας
Φαρος (24V µε επίπεδη βάση)
Κορνα (24V)

ΤΙΜΗ
Ποσότητα Μονάδα ΜΟΝΑ∆ΑΣ
50
Τεµ
0,24
Τεµ
20
0,99
10
Τεµ
2,52
10
Τεµ
2,10
30
Τεµ
2,04
10
Τεµ
40,00
Τεµ
20
45,00
Τεµ
20
17,00
170 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΗ
ΦΠΑ
ΑΞΙΑ
24%
12,00
2,88
19,80
4,75
25,20
6,05
21,00
5,04
61,20
14,69
400,00
96,00
900,00
216,00
340,00
81,60
1.779,20
427,01
2.206,21

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν. 4412/16
Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα κατατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών
Κεντρικό ∆ηµαρχείο, ∆ραγάτση 12, 3ος όροφος , έως και την Παρασκευή 09-12-2016
ή µε fax στο 2132022106 ή µε e-mail στο promithies@pireasnet.gr,
Επισυνάπτεται Υπεύθυνη ∆ήλωση την οποία θα προσκοµίσετε συµπληρωµένη και
υπογεγραµµένη µαζί µε την προσφορά σας, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται θα
προσκοµιστούν µόνο από τον ανάδοχο
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα Προµηθειών &
Υπηρεσιών στο τηλ 2132022088-2107 και το Τµήµα Επισκευής συντήρησης
εξοπλισµού οχηµάτων και µηχανηµάτων στο τηλ 2104101377

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

ΑΦΜ:

∆.Ο.Υ.:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:
∆/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδροµείου (Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

∆εν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης,
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
-

-

Ηµεροµηνία:

……….201…
Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.

ΤΚ:

