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ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της
ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 στον
Κ.Α. 30.662.0003 (ΑΑΥ 543)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
65/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 10.110,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.246,40 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού
12.536,40 €.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια που αποτελούν αντικείμενο της
συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

E 5.5.1.4,
1ηέκδοση,
Ημ/νία έκδοσης: 10.05.2018
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Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους
εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 14/3/2019 ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι
εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με
το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης και της υπ’ αριθ. 65/2019 μελέτης και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που
προσφέρω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε
διαγωνισμού του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016)
4.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν βρίσκεται σε μια από
τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), λόγω
της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

5.

Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
προς απόδειξη των ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της
σύμβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά
τις εργάσιμες ημέρες επί της μελέτης στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2461350427 και επί της
διαδικασίας της προμήθειας στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24613 50344 – 24613 50360 – 24613 50397.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο:
Η υπ’ αριθ. 65/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
E 5.5.1.4,
1ηέκδοση,
Ημ/νία έκδοσης: 10.05.2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛ.: 65/2019
ΠΡΟΫΠ. : 12.536,40€ (με Φ.Π.Α. 24%)
CPV 34920000-2
Κ.Α. 30.6662.0003

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, στο οδικό δίκτυο του Δήμου Κοζάνης,
είναι απαραίτητη η συντήρηση της υφιστάμενης σήμανσης (κάθετης και οριζόντιας), καθώς και
η τοποθέτηση νέας, στις περιπτώσεις κυρίως υλοποίησης κυκλοφοριακών μελετών
(μονοδρομήσεις). Στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας συντελεί και η τοποθέτηση
ορισμένων υλικών αστικού εξοπλισμού και υλικών οδοσήμανσης, στα σημεία που
προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία, καθώς και η τοποθέτηση πληροφοριακών
πινακίδων και πινακίδων ονοματοθεσίας οδών. Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται
η προμήθεια υλικών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Η κατανομή είναι 10.000,00 ευρώ για το
έτος 2019 και 2.536,40 ευρώ για το έτος 2020.
H δαπάνη θα καλυφθεί από τους κάτωθι κωδικούς: 30.6662.0003

ΚΟΖΑΝΗ

20-02 -2019

ΚΟΖΑΝΗ

20-02-2019

ΚΟΖΑΝΗ

20-02-2019

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε
O Αναοληρωτής Προϊστάμενος
Έργων Συντηρήσεων

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τουρτούρας Αχιλλέας
Αγρ. & Τοπ. Μηχ/κος

Μεντεσίδης Χαράλαμπος
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

Μιχαήλ Πεχλιβανίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

1

19PROC004574456 2019-03-06
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛ.: 65/2019
ΠΡΟΫΠ. : 12.536,40 € € (με Φ.Π.Α. 24% )

CPV 34920000-2
Κ.Α. 30.6662.0003
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1
1. Πινακίδες πληροφοριακές απλής όψης και αντανακλαστικότητας (τύπου Ι), με αναγραφές και
σύμβολα.
2. Πινακίδες κινδύνου, απλής όψης και αντανακλαστικότητας (τύπου Ι), τριγωνικού σχήματος,
πλευράς 60 εκατ.
3. Πινακίδες ρυθμιστικές, απλής όψης και αντανακλαστικότητας (τύπου Ι), κυκλικού σχήματος,
διαμέτρου Φ 45.
4. Πινακίδες ρυθμιστικές, απλής όψης και αντανακλαστικότητας (τύπου Ι), κυκλικού σχήματος,
διαμέτρου Φ 60 (Ρ-2).
5. Ανακλαστικού πλαστικοί επαναφερόμενοι οριοδείκτες, από υλικό πολυουρεθάνης, ενιαίας
κατασκευής, με ενσωμάτωση ανακλαστικής μεμβράνης τύπου ΙΙ, ύψους 45 εκατ.
6. Ανακλαστικού πλαστικοί επαναφερόμενοι οριοδείκτες, από υλικό πολυουρεθάνης, ενιαίας
κατασκευής, με ενσωμάτωση ανακλαστικής μεμβράνης τύπου ΙΙ, ύψους 75 εκατ.
7. Πλαστικοί κώνοι, με ανακλαστική μεμβράνη, τύπου ΙΙ, ύψους 75 εκατ. Το υλικό κατασκευής
τους θα είναι από μαλακό πλαστικό, (PVC). Η βάση τους δεν θα είναι αποσπώμενη.
8. Καθρέφτες πολυκαρβουνικοί ευρυγώνιοι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό PVC, ανθεκτικοί
στην ακτινοβολία UV, διαμέτρου 60εκατ.
9. Πινακίδα

απλής

όψης,

ρυθμιστική,

ονοματοθεσίας,

της

κυκλοφορίας

υψηλής

αντανακλαστικότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις
προδιαγραφές για αντανακλαστικές πινακίδες ονοματοθεσίας, με αναγραφή της οδού στα
ελληνικά και αγγλικά της οποίας οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα της είναι 0,30ΜΧ0,45μ
Στην προσφορά που θα κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά που
θα προμηθεύσουν θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και επιπροσθέτως θα
καταθέσουν και πιστοποιητικά των υλικών οδοσήμανσης.
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