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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προµήθειας
«Πλαστικών κάδων απορριµµάτων 1.100 λίτρων» , µε την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης από τον ∆ήµαρχο , σύµφωνα µε την 29/2017 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής .Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στα 19.950,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α..
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για το
σύνολο της προµήθειας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο
από τα παρακάτω αδικήµατα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.
4412/2016):Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ∆ωροδοκία, Απάτη,
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας
ανθρώπων.( Η υποχρέωση αφορά 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.)
β. ότι δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν :
α) ότι έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας και τα
προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε αυτές
β) το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόµενων ειδών
γ) το χρόνο παράδοσης της προµήθειας
4. Τεχνική προσφορά σύµφωνα µε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
5. Οικονοµική προσφορά .
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι και την
Παρασκευή 16 – 6 - 2017 και ώρα 12:00 π.µ. στο γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου
Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 Πτολεµαΐδα.
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Οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν άµεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσµα της
διαδικασίας και ο τελικός µειοδότης θα κληθεί να προσκοµίσει τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά (ποινικά µητρώα, φορολογική –ασφαλιστική ενηµερότητα), πριν την
ανάθεση της προµήθειας και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή της προµήθειας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας, (αρµόδιοι υπάλληλοι κ.
Κεσίδου Παρασκευή και κ. ∆επάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113
email:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες .
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