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ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
Ο ∆ήµος ∆ιρφύων – Μεσσαπίων προκειµένου να προβεί στην υπηρεσία συντήρησης και 
επισκευής του ανελκυστήρα µετά ανταλλακτικών και πιστοποίηση αυτού για το έτος 2019 

του ∆ήµου ∆ιρφύων Μεσσαπίων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, 
προσκαλεί τους Οικονοµικούς Φορείς να υποβάλλουν προσφορές από την ανάρτηση της 
παρούσης έως και την Παρασκευή 22/03/2019 και ώρα 10:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί 
της Αβάντων 18 στα Ψαχνά.  
 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός: ∆ύο Χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι 
λεπτά(2.404,36), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.   

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. ∆απάνη (ΕΥΡΩ) 

     Μερική ∆απάνη 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΕΠΙΣΚΕΥΗ AΣΑΝΣΕΡ 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΤΕΜ 10,00 98,73 987,34€ 

2 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΕΜ 1,00 354,84 354,84€ 

3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ροδάκια, µπαταρίες 
κ.α.) 

ΤΕΜ 10,00 59,67 596,77€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1.939,00€ 

 ΦΠΑ (24%)    465,36€ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ    2.404,36€ 

 
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 υπηρεσίας.  
 
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 από 18/03/2019 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 N.4412/2016.   
 
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την ανωτέρω υπηρεσία  δίνονται στα τηλέφωνα 
2228350237/234 στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου καθηµερινά η κα Πριόνα Μαρία ή ο 
κος Κοκκάλας Νικόλαος.   
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

 
 
 
 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 

Ελληνική


