
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πτολεµαΐδα: 4-3-2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ        Αριθ.Πρωτ:  5411 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ   
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     
Ταχ.∆/νση:        25ης Μαρτίου 15    
Ταχ.Κώδικας :   50200                                 
Πληροφορίες :  Κεσίδου Π., ∆επάστα Ε.                    
Τηλέφωνο:  2463350113                                                                      

                    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο ∆ήµος Εορδαίας , βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθµ. 22119/31-10-2019 τεχνική περιγραφή 

για «Προµήθεια υλικών συντήρησης για τα κοιµητήρια της Τ.Κ.Εµπορίου »  που συντάχθηκε από την ∆/νση 
Περιβάλλοντος Καθαρίοτητας & Ποιότητας Ζωής , Τµήµα Υπηρεσίας ∆όµησης  και της Α/Α 329/24-2-2020 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε 
σφραγισµένο φάκελο είτε στο σύνολο είτε ανά είδος, σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές.  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας  (25ης 
Μαρτίου 15, 1ος όροφος κτηρίου ∆ιοικήσεως) το αργότερο µέχρι 12-3-2020, ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 11:00 
π.µ. Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό 5.118,23€ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24% (4.127,60€ άνευ Φ.Π.Α. + 990,63€ Φ.Π.Α. 24% = 5.118,23€ µε το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον 
Κ.Α.45.6661.0000 του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 (CPV: 44114000-2 
Σκυρόδεµα & 44200000-2 ∆οµικά Υλικά) 

 Οι ενδιαφερόµενοι πέραν της οικονοµικής και τεχνικής τους προσφοράς θα πρέπει επίσης να 
προσκοµίσουν:  

α. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να 
προσκοµίσουν ασφαλιστική ενηµερότητα τόσο για τα ίδια όσο και για το τυχόν προσωπικό που 
απασχολούν, ενώ σε περίπτωση που δεν απασχολούν προσωπικό, οφείλουν να προσκοµίσουν υπεύθυνη 
δήλωση µε την οποία να το δηλώνουν. Τα νοµικά πρόσωπα οφείλουν να προσκοµίσουν ασφαλιστική 
ενηµερότητα µόνο για το προσωπικό που απασχολούν.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, ως απόδειξη για τη µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου, η Υ.∆. θα πρέπει να υποβληθεί εκ µέρους του νόµιµου εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων ή για τη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Για την απόδειξη των 
ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα (π.χ. 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ). 

 Τα παραπάνω πιστοποιητικά (α-γ) θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής 
της προσφοράς. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση θα φέρει ηµεροµηνία µεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης.  

Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί είτε επί του συνόλου , είτε ανά είδος . Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο 
υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, και 
µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούµενους όρους.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα  (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 
από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύµφωνα µε το αρ. 97 του ν. 
4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. Η διάρκεια της σύµβασης 
ορίζεται σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της.  

Για τη µη εκτέλεση της σύµβασης ή τη µη εµπρόθεσµη παράδοση/εκτέλεση των ειδών/υπηρεσιών 
θα επιβάλλονται στον ανάδοχο οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 203 και 207 του ν. 4412/2016 κυρώσεις 
και ρήτρες και κατά την προβλεπόµενη απ’ αυτά διαδικασία.  
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Η πληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών  και θα χρεώνεται στο ∆ήµο  

µε τιµολόγιο προµήθειας υλικών , σύµφωνα µε το ποσό προσφοράς.  
Για την έκδοση εντάλµατος πληρωµής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 

200 του ν. 4412/16. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα από την παράγραφο Ζ΄, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. 
του άρθρου 1 του ν. 4152/2013.  

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας  (25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεµαΐδα ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2463350113, fax: 2463350113,κα Π. Κεσίδου & Ε. ∆επάστα  email: 
grprom@ptolemaida.gr & grprom1@ptolemaida.gr ). Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της Πρόσκλησης δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από ∆/νση Περιβάλλοντος Καθαρίοτητας & 
Ποιότητας Ζωής , Τµήµα Υπηρεσίας ∆όµησης  , (τηλ. 2463027088 κα Σιαπαλίδου Ελένη ). Επίσης, η 
παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και µέσω του ∆ιαδικτυακού 
τόπου του ∆ήµου στη διεύθυνση www.ptolemaida.gr .                                                                                             

 
                                                                             Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας  

 

 
                                                                                        Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
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