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ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ» 
 
Ο ∆ήµος ∆ιρφύων– Μεσσαπίων προκειµένου να προβεί στην προµήθεια 
συντήρησης και επισκευής νεκροταφείων, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, 
προσκαλεί τους Οικονοµικούς Φορείς να υποβάλλουν προσφορές από την 
ανάρτηση της παρούσης έως και την 05/03/2018 και ώρα 09:30, στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα επί της Αβάντων 18 στα Ψαχνά.  
 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 1.999,93 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του 
προϋπολογισµού.  
 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού σε 
σφραγισµένο φάκελο Οικονοµική Προσφορά. Εξωτερικά ο φάκελος θα πρέπει να 
φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα και να αναγράφει τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τον πλήρη τίτλο της προσφερόµενης προµήθειας. 
Συνηµµένα, µε την οικονοµική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 
1.Φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση,  
2.Ασφαλιστική Ενηµερότητα για συµµετοχή σε δηµοπρασίες, 
3.Απόσπασµα ποινικού µητρώου (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις 
εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις εταιρειών 
Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για 
την ατοµική επιχείρηση το φυσικό πρόσωπο). 
4.Πρόσφατη εκτύπωση µέσω TAXIS NET ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύµατος.  
5.Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόµενο ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται 
τους όρους της συνηµµένης µελέτης. 
 
Η κατακύρωση θα γίνει στον Οικονοµικό Φορέα που θα προσφέρει την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής και θα είναι 
σύµφωνη µε τους όρους της υπ αριθµ:10/2018 µελέτης των υπηρεσιών του 
∆ήµου.   
 
Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε το 
Ν.4497/2017 (Α’171) άρθρο 107 του υπόψιν νόµου που αφορά τις τροποποιήσεις 
των άρθρων 73 και 80 του ν.4412/2016.   
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την προµήθεια στεφάνων δίνονται στα 
τηλέφωνα 2228350237/234 στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου καθηµερινά η κα 
Πριόνα Μαρία ή ο κος Κοκκάλας Νικόλαος.   
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