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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                           
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                              
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Τηλέφωνο: 2513.500086
Ηλ. Ταχ/μείο: supplies@dkavalas.gr                                       
                                                                         
                   

                                                                                                         ΠΡΟΣ: Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στη «Προμήθεια βουρτσών σαρώθρου έτους 2021» για το 

μηχανικό σάρωθρο αποκομιδής του Δήμου Καβάλας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάκοπη λειτουργεία 

του σαρώθρου, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή 

σχετικών αγαθών στις 03-08-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην οδό Κ. Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, 

Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.     

              

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:Τέσσερεις Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Εννέα  ευρώ και Εξήντα λεπτά (4.389,60€) 
συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € ΣΥΝΟΛΟ €

1 Εμπρόσθια βούρτσα 4 295,00 1.180,00

2 Πλευρική βούρτσα 8 295,00 2.360,00

Σύνολο € 3.540,00

ΦΠΑ 24% € 849,60

Γενικό σύνολο € 4.389,60

    
 Οι βούρτσες θα πρέπει να ταιριάζουν στον τύπο του σαρώθρου JOHNSTON C401 με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 
139048 και αρ. πλαισίου του οχήματος TEBC50AF2KKVJ1284, και να πληρούν τους διεθνείς εργονομικούς 
κανόνες
 Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού. 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής 

δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
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 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
 Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

2. Τεχνική Προσφορά  Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές - χαρακτηριστικά, έτσι όπως 
περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. 14296/28-05-2021 μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων & 
Μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

3. Οικονομική προσφορά (υπόδειγμα δίνεται στην μελέτη) σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Εξωτερικά 
ο φάκελος θα πρέπει να  φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα  και να αναγράφει τον όρο 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και  τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης προμήθειας (στη 
προκειμένη περίπτωση «Για την προμήθεια με τίτλο -  Προμήθεια βουρτσών σαρώθρου έτους 2021»).

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα 
πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα φάκελο ο οποίος εξωτερικά θα  πρέπει να  φέρει την σφραγίδα του 
προσφέροντα  και να αναγράφει τον όρο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και  τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης 
προμήθειας (στη προκειμένη περίπτωση «Για την προμήθεια με τίτλο -  Προμήθεια βουρτσών 
σαρώθρου έτους 2021»).
 

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού  και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 2513-
500086 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καβάλας στην οδό Κ. Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, καθημερινά κα 
Κιρκίνη Κυριακή, e-mail: supplies@dkavalas.gr. ή από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ www.promitheus.gov.gr.   

                                                                                                                           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
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