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Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια προκατασκευασμένης μεταλλικής
δεξαμενής με σκέπαστρο, , ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 25-7135.024 με τίτλο « Προμήθεια προκατασκευασμένης

μεταλλικής δεξαμενής με σκέπαστρο για Γούβες».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Παρασκευή 14/07/2017 και
ώρα 13.00 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1 Ος
όροφος.

Α/Α
1.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προκατασκευασμένη μεταλλική δεξαμενή κυλινδρικού σχήματος
με μεταλλικό σκεπαστρο χωριτικότητας 150m3 και ανωτερο ύψος
3,00m κατασκευασμένη από χαλύβδινα ελάσματα γαλβανισμένα εν
θερμώ βάρους τουλάχιστον 275 gr/m2. Τα οποια θα ενώνονται με
κοχλιες τυπου Αλλεν.
Η στεγανωση της θα είναι με μεμβράνη πάχους ανω των 0,6mm
συνοδευομενη από πιστοποιητικο αντοχής και καταλληλότητας
για πόσιμο νερό, επίσης θα περιλαμβάνεται γεωυφασμα
τουλάχιστον 250gr/m2 μεταξύ μεμβρανης και χαλυβδινων φυλλων
για προστασία απ τις φθορές.
Τα εξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

1,00

Δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά.
Για Εταιρείες.
1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης κ.λ.π.
(άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).
4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου
(Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)ΙΚΑ-ΕΦΚΑ.
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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
Επιπρόσθετα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν όπως και περαιτέρω
διευκρινήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών δίνονται στην τεχνική περιγραφή η οποία αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 17REQ001617078
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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