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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
                      ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
 
       Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης  με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, 
στην Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 
Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.),με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε με συστημένη επιστολή είτε με ιδιωτικό 
ταχυδρομείο (courier), σε φάκελο προσφοράς, στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, επί της διευθύνσεως Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο- 
Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την Παρασκευή 15/9/2017 
και ώρα 12.30μ.μ.(λήξη κατάθεσης  προσφορών). 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
 
 

1) Την οικονομική προσφορά (οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των 
ειδών, επί ποινή αποκλεισμού) 
 

2) Την τεχνική προσφορά, η οποία θα συμπεριλαμβάνει επί ποινή 
αποκλεισμού τους πίνακες συμμόρφωσης. 
 

3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι, αφενός μεν έχει λάβει γνώση 
όλων των όρων της υπ’ αριθ. 3/2017 μελέτης του τμήματος 
Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληροφορικής και ότι τους αποδέχεται 
ρητά και ανεπιφύλακτα, αφετέρου δε η προσφορά του δεν έχει καμία 
απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης. 

 
 
Και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τη παρ.1 και  2 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 και  του άρθρου 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να περιέχει  
και τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 



4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση α) Εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
αφορά τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
5) Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό. 
6) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
7) Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία 
φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτική να 
είναι συναφής με το αντικείμενο της προμήθειας. 
8) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου(άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας αναλύονται στην υπ’ αριθ. 3/2017 
μελέτη του τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληροφορικής του 
Δήμου Ωραιοκάστρου. 
      

  Συνημμένα      
- 3/2017 Μελέτη του τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής 
-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
-Υποδείγματα Πίνακες Συμμόρφωσης 
-Υπεύθυνη Δήλωση 
 
 
 
 
 

Η Προϊστάμενη του τμήματος       

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου     

& Προμηθειών 

 

          Πασχαλίδου Λαμπρινή 


