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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται  να αναθέσει  την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και

εξαρτημάτων ύδρευσης», προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%,  με

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έχουν

εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 138/18.04.2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 25.7135.0013 και

β)  η  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  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 στα οικείο  Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 για την Α.Α.Υ. 138/18.04.2018.

Παρακαλούμε,  αφού  λάβετε  υπόψη  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  από  21/05/2018  τεχνικής

περιγραφής του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να

καταθέσετε   οικονομική  προσφορά  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  έως  και  την  Παρασκευή

25/05/2018, 11:00 πμ. 

Κριτήριο  κατακύρωσης  της  σύμβασης  είναι  η  καλύτερη  τιμή,  η  κάλυψη   των  τεχνικών

προδιαγραφών και ο χρόνος παράδοσης, το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και κάθε άλλο θετικό

στοιχείο που θα παρέχει η επιλογή των σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης τόσο ως προς την

εγκατάσταση όσο και ως προς την απρόσκοπτη μακροχρόνια λειτουργία τους.

      

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά  στην  προμήθεια  σωλήνων  και  εξαρτημάτων
ύδρευσης για τη συντήρηση, επισκευή και επέκταση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου
Σίφνου. 

Προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2018 με κωδικό 25.7135.0013 .

Αναλυτικά ο Δήμος θα προμηθευτεί τα παρακάτω υλικά : 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ανέρχεται στο
ποσό των 24.800,00 €.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ηλεκτρομούφα Φ63 SDR11 PE100 PN16 16

2 Ηλεκτρομούφα Φ75 SDR11 PE100 PN16 16

3 Ηλεκτρομούφα Φ110 SDR11 PE100 PN16 24

5 Σωλήνα ΡΕ100 PN16  ατμ. Φ63/16 ATM.  (μέτρα) 1200

6 Σωλήνα ΡΕ100 PN16  ατμ. Φ75/16 ATM. (μέτρα) 1300

7 Σωλήνα ΡΕ100 PN16  ατμ. Φ110/16 ATM. (μέτρα) 2000

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ




