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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ETOIMOY ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  να  αναθέσει  την  “Προμήθεια  έτοιμου  σκυροδέματος”  για
ανάγκες επισκευής οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Σίφνου με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Για  την  κάλυψη  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  έχουν  εκδοθεί  τα  πρωτογενή  αίτημα
17REQ002079032 και  17REQ001971026 από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσίας
καθώς και έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης με τη απόφαση 47/2017 και 50/2017 της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου .

Επίσης έχει γίνει δέσμευση στο οικείο Μητρώο δεσμεύσεων αντίστοιχης πίστωσης  με την
ΑΑΥ:245/2017  (17REQ002177087)  και ΑΑΥ:264/2017 (17REQ002176834)   στους ΚΑ
30.7336.0005  (Προμήθεια  έτοιμου  σκυροδέματος  για  τις  ανάγκες  της  Δημοτικής
Κοινότητας Απολλωνίας) και  30.7336.0013 (Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις
ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα) .

Η προσφορά θα αφορά στην προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C10/12.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επιτόπου, η διάστρωση και η συμπύκνωση
του  σκυροδέματος, όπως προβλέπεται στο υπ'αρίθμ. 32.05.02 τιμολόγιο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.,
με  άρθρο  αναθεώρησης  ΟΙΚ  3212  που  αφορά σκυροδέματα  μικρών  έργων  και  τιμή
κυβικού μέτρου 95,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή προσφοράς
θα είναι ευρώ/κυβικό μέτρο και θα περιλαμβάνει την προμήθεια, τη μεταφορά επιτόπου,
τη διάστρωση καθώς και τη συμπύκνωση του  σκυροδέματος.

Ο Δήμος Σίφνου δεν δεσμεύεται στην συνολική προμήθεια του διαθέσιμου ποσού. Θα
προμηθευτεί  το  έτοιμο  σκυρόδεμα  τμηματικά και  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες
επιδιορθώσεων  τσιμεντοστρωμένων  δρόμων,  χαντακιών,  αποκατάστασης  τομών
οδοστρωμάτων μετά από επισκευές της τεχνικής υπηρεσίας καθώς και σε κάθε πιθανή
ανάγκη που θα προκύψει και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Ο
προμηθευτής θα λαμβάνει  εντολή με την ποσότητα και την θέση όπου απαιτείται η
μεταφορά  του  σκυροδέματος  και  θα  καθορίζεται   ο  χρόνος  παράδοσης.  Ο  χρόνος
παράδοσης δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερος των δέκα ημερολογιακών ημερών. 

Παρακαλούμε,  αφού  λάβετε  υπόψη  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  να   καταθέσετε
οικονομική  προσφορά,  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  Σίφνου  έως   την  Δευτέρα  20
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00. 

Η  δαπάνη της προμήθειας  για το 2017 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %  θα βαρύνει
τους ΚΑ 30.7336.0005 και 30.7336.0013 .
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