
                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ &  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        
Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 
Ταχ. Κώδικας: 18450, Νίκαια  
Τηλ.: 213/2075326-241    
Fax : 213/2075327 

Νίκαια: 15/10/2020 
Αρ. Πρωτ.: 38387 

 
 
 
 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

     Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», μέσω του Προγράμματος της 
Περιφέρειας Αττικής  «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020» για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου, και ειδικότερα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, για την ΟΜΑΔΑ Β + Γ  
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 24.440,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την 
υποβολή προσφοράς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 
     Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια                           
μέχρι την 22/10/2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.,  βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην με αρ. πρωτ. 40965/04-09-2019 Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης Πρασίνου που αφορά την 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ» 
μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής  «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020» για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 24.440,40 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και αναλυτικά της ΟΜΑΔΑΣ Β «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ» 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 13.710,00, συν Φ.Π.Α. 24% ποσού ύψους € 3.290,40, 
γενικό σύνολο ποσού ύψους € 17.000,40 και της ΟΜΑΔΑΣ Γ «ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ» 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €  6.000,00 συν Φ.Π.Α. 24% ποσού ύψους € 1.440,00, 
γενικό σύνολο ποσού ύψους € 7.440,00, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά πάντα 
όμως στο σύνολο της κάθε ομάδας.   
     Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών  Υλικών 
και Εξοπλισμού Υπηρεσιών σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ & 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: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ» μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020» για την ΟΜΑΔΑ …..». 
 

     Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, 
να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει                
ότι δεν έχει  καταδικαστεί με αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση  πριν την παρούσα ανάθεση 
για τα αδικήματα της παρ 1 περ α’ – στ΄ του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

             Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  
        αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών                     

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε.  τους διαχειριστές,  
   ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς                        

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
        γγ)  στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,  

               δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Β) Φορολογική Ενημερότητα 
Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα  
(άρθ. 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).      

       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Συνημμένα:  
1. Η με αρ. πρωτ. 40965/04-09-2019 Τεχνική Περιγραφή. 
2. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.  

http://www.nikaia-rentis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:2011-11-29-08-28-27&catid=54:title&Itemid=119

