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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
   

Ο ∆ήµος Εορδαίας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη σύναψη της σύµβασης προµήθειας 
εξοπλισµού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ΄αποστάσεως πραγµατοποίησης  
τηλεδιασκέψεων των συλλογικών οργάνων του , έχοντας υπ όψιν την Τεχνική Περιγραφή του 
∆/ντή των Οικονοµικών Υπηρεσιών . 
Η εκτιµώµενη δαπάνη για της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,11€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.70.7425.0025, 
οικονοµικού  έτους 2020.  

Με την υπ’ αριθ. 81/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) η ανάθεση µε 
διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης λόγω αντιµετώπισης κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοΐου COVID-19  β) οι όροι της 
διαπραγµάτευσης και γ) οι τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης, οι οποίες επισυνάπτονται 
στην παρούσα πρόσκληση. 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 1 µήνα  από την υπογραφή της. 
Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 και συγκεκριµένα µε τo άρθρο 32 . 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο Γραφείο Προµηθειών  του ∆ήµου µας σχετική τεχνική και 
οικονοµική προσφορά για την ανωτέρω σύµβαση µέχρι την  Τρίτη 14-4-2020. 
 
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. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  





 
Άλλα δικαιολογητικά 

Προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο, από το οποίο αποδεικνύεται η 
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας  συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή 
προµηθειών . 

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 ). Επίσης, η παρούσα 
πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και µέσω του 
∆ιαδικτυακού τόπου του ∆ήµου στη διεύθυνση www.ptolemaida.gr .                                                                                           
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                                                                                        Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  




		2020-04-09T09:54:29+0300




