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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
             Ο ∆ήµος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση 
«Προµήθειας Ειδών  Πληροφορικής », συνολικού προϋπολογισµού 6.739,40 ευρώ µε το  ΦΠΑ 
,σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ 24919/23-11-2020  τεχνική  περιγραφή που συντάχθηκε από το 
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής   , του ∆ήµου.   
Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε  τον Ν.4412/2016 και Ν.4555/2018.   
  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί  α) η υπ’ αριθ. 1192/26-
11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, 
τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα 
οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α.2. 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν µαζί µε την οικονοµική προσφορά να υποβάλλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά    : 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 
µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 
Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε 
την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

 β. Φορολογική ενηµερότητα 
  γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
  δ. Σχετική οικονοµοτεχνική προσφορά όπως ακριβώς αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή  
   ε. 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 παράδοσης της προµήθειας 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας  (25ης 

Μαρτίου 15,) το αργότερο µέχρι 9-12-2020 , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. Ο προϋπολογισµός της 
ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 5.435,00€ χωρίς  το ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους  Κ.Α. 
10.7134..00016 του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020  

Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί στο σύνολο της προµήθειας. Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο 
υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
χαµηλότερης  τιµής, και µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούµενους 
όρους.  

Για την τεχνική περιγραφή και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 
απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας  (25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεµαΐδα ) 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΑΔΑ: 6ΙΗΜΩΡ6-0ΙΤ



κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2463350113, fax: 2463350113,κα Π. Κεσίδου & 
Ε. ∆επάστα  email: grprom@ptolemaida.gr ή grprom1@ptolemaida.gr ).  
 

   Ο ∆ήµαρχος  Εορδαίας 
 
 
 

                                         Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
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