Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Αβάντων 18
Ταχ.κώδικας:
344 00 ΨΑΧΝΑ
Τηλέφωνα:
22283- 50234
Διαδίκτυο:
www.ddm.gr

Ψαχνά, 17390
Αριθ. Πρωτ.: 21/10/2020

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια βιβλίων
για τον εμπλουτισμό των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, προσκαλεί τους Οικονομικούς
Φορείς να υποβάλλουν προσφορές από την ανάρτηση της παρούσης έως και την
26/10/2020 και ώρα 08:00, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της Αβάντων 18 στα
Ψαχνά.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2.987,92 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%.
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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 – με τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, για την ατομική επιχείρηση το φυσικό πρόσωπο).
 Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXIS NET ενεργούς δραστηριότητας
επιτηδεύματος.
 Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
 Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ/ ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
 Εφόσον
πρόκειται
για
νομικό
πρόσωπο,
αποδεικτικά
έγγραφα
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΜΗ και
καταστατικό).
 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 μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου.

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 προμήθεια βιβλίων για τον
εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων δίνονται στα
τηλέφωνα 2228350203 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου καθημερινά ο κος
Κοκκάλας Νικόλαος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ
Συνημμένα η Μελέτη των Υπηρεσιών του Δήμου και η Υ.Δ.

