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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ενός ηλεκτρικού ψυγείου (σε
αντικατάσταση του καταστραφέντος υπάρχοντος διαστ. Περίπου 1,20-1,40χ0,55χ0,60μ με δύο
πόρτες (άνω κατάψυξη, χωρητικότητας άνω των 200 λίτρων και ενεργειακής κατανάλωσης
τουλάχιστον Α) για τον εξοπλισμό της υπηρεσίας, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ.
πρωτ: 33814/04-08-2017. Η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1087/04-10-2017 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές
προσφορές που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών μέχρι την
11/10/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, και θ ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στο
Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα
προμηθειών.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 310,00€ με το Φ.Π.Α.
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από τις
υπηρεσίες του Δήμου.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα μας προσκομίσουν
τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, επί ποινή
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά φυσικά πρόσωπα ιδίως: α) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 περ.2 του Ν. 4412/2016).
4. Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο/οι Ανάδοχος/οι πρέπει να προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 2521350630 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου
Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης.
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«Προμήθεια ηλεκτρικού ψυγείου»
Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
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ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

