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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ο Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού, Άθλησης, Περιβάλλοντος και Οικογενειακής
Υποστήριξης του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού (ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ) ενδιαφέρεται να
αναθέσει την εργασία με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού τμήματος βρεφικής
φροντίδας Δ.Κ. Αιγινίου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού» και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο
φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:


Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,



Την 64/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ με
την

οποία

έγινε

αποδοχή

ποσού

50.000€

και

τροποποιήθηκε

ο

προϋπολογισμός του ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ δημιουργώντας Κ.Α.10.6622.03 για την
παραπάνω προμήθεια,


Τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική έκθεση και τον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό της προμήθειας.

Προσφορές γίνονται δεκτές, ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου ή courier, μέχρι και
την 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του
ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ, Διεύθυνση: Πλ. Νικ. Λούση 1, 60061 Κολινδρός.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλ.: 2353350-123 και 213, όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί
το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία
φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά
να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
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4. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

που

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισμού
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την υπογραφή της
σύμβασης να προσκομίσει στο ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ τα σχετικά με τα σημεία 3 και 4
δικαιολογητικά ήτοι:
1. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί
το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία
φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά
να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
2. Φορολογική ενημερότητα για σύναψη σύμβασης
3. Ασφαλιστική ενημερότητα
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. (Εάν δεν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο η υποχρέωση 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.)
5. Εφόσον

πρόκειται

για

Νομικό

Πρόσωπο,

αποδεικτικά

έγγραφα

νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

H επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής του συνόλου της προμήθειας.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην
ιστοσελίδα του Δ. Πύδνας – Κολινδρού.
Ο Πρόεδρος ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ
Καλύβας Γεώργιος
Συνημμένα: 1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

