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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προµήθεια τροχήλατης σκαλωσιάς
αλουµινίου» για την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προµήθεια /
παροχή υπηρεσίας για το σύνολό της µέχρι την Παρασκευή 17/07/2020 και ώρα
13:00, βασισµένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην µε αρ. πρωτ. 21958/23-062020 Μελέτη – Ενδεικτικό Προϋπολογισµό του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων &
Σηµατοδότησης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ποσού ύψους € € 3.038,00
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τµήµα
Προµηθειών Υλικών και Εξοπλισµού Υπηρεσιών σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις:
1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ».
2. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
4. ΑΦΟΡΑ «Προµήθεια τροχήλατης σκαλωσιάς αλουµινίου».
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) Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ µέρους του οικονοµικού φορέα σε περίπτωση
φυσικού προσώπου ,η σε περίπτωση νοµικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ
µέρους του νοµίµου εκπροσώπου ,όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.
4412/2016,σε κάθε περίπτωση η εκπροσώπηση θα πρέπει να αποδεικνύετε µε τα
αντίστοιχα έγγραφα.
Β) Φορολογική Ενηµερότητα.
Γ) Ασφαλιστική Ενηµερότητα.
(άρθρο. 80 παρ. 2 και 9 του Ν. 4412/2016 ).

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνηµµένα:
1. Η µε αρ. πρωτ. 21958/23-06-2020 Μελέτη – Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
2. Το Έντυπο Προσφοράς
3. Την Υπεύθυνη ∆ήλωση

