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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα
[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016]

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των κατωτέρω
υπηρεσιών:
A. Εργασίες συντήρησης- επισκευής στο Θέατρο ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ που
αφορούν:
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Επιδιόρθωση στέγης κεραμιδιών(τοποθέτηση καβαλάρηδων)
αφαίρεση ελλενίτ στέγης (ντούζ & αποδυτηρίου)

2

3
4

αφαίρεση εσωτερικών επιχρισμάτων τοίχων & κατασκευή νέων για
τοποθέτηση πλακιδίων
Τοποθέτηση έξι κατωκάσια μαρμάρου & πλακιδίων δαπέδου- τοίχων
στα WC
Διάστρωση του δαπέδου του αποδυτηρίου με τσιμεντοκονία,
τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου
Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου περιμετρικά ξύλινου κτίσματος.
Αφαίρεση παλαιού σκυροδέματος μπροστά από τον χώρο των WC &
διάστρωση νέου.
Αφαίρεση παλαιού σκυροδέματος μπροστά από τον χώρο των WC &
διάστρωση νέου

Β. Εργασίες συντήρησης- επισκευής στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ που
αφορούν:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Τοποθέτηση
τεσσάρων(4) α) Καθοριστούν τα σημεία
βάσεων δοκών τερμάτων & τοποθέτησης
τεσσάρων (4) βάσεων στήριξης β) Αφαιρεθή το χόρτο
σωλήνων δικτύων τερμάτων γ) Γίνει εκσκαφή της βάσης
αφού:
δ)Τοποθετηθούν μεταλλικές
στηρίξεις(σιδέρωμα)

ε) Γέμισμα με σκυρόδεμα
2

Συναρμολόγηση & τοποθέτηση τερμάτων στο γήπεδο

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί :
α) η υπ’ αριθ. 53/27.3.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(AΔΑ: ΩΣ6ΕΟΚΡΚ-ΘΞ1 )
β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β-161.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω
μέχρι την 04/04/2017 έως τις 15:00.
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 αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές,
αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Ο Διευθυντής
Φώτιος Μ. Γκούνης
ΠΕ/Α΄

