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   Προς   
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». 

 
 
       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: «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
24.753,50€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των 
ζητούμενων ειδών. 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν ιδιοχείρως, 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 Τετάρτη 08/11/2017 και 
ώρα 10.30π.μ.(λήξη κατάθεσης  προσφορών). 
 
Τα απαιτούμενα από τη μελέτη δείγματα θα πρέπει να προσκομιστούν την Τετάρτη 
08/11/2017 και έως τις 10:30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη 08/11/2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας. 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 
 

1) Την οικονομική προσφορά. 
 

2) Την τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα της σχετικής 
μελέτης των Δ/νσεων Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Ποιότητας Ζωής 
και Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να 
περιέχει και τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 5 της Γενικής & Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 
  

 
 
 



 
 

3) Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του 
διαγωνιζόμενου ότι, 
 έχει λάβει γνώση όλων των όρων των τευχών της σχετικής μελέτης, και ότι 

αφενός μεν τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, αφετέρου δε η 
προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
ανωτέρω μελέτης. 

 Το έτος κατασκευής των υπό παράδοση υλικών δεν είναι πάνω από δύο (2) 
χρόνια από την ημερομηνία προκήρυξης της προμήθειας. 

 
Και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τη παρ.1 και  2 του άρθρου 73, καθώς και  
του άρθρου 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να περιέχει  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 να είναι 
υποχρεωτικά συναφής με το αντικείμενο της προμήθειας. 

8) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
του νομικού προσώπου(άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 
 

Όσοι συμμετέχοντες παραστούν στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και 
ελέγχου των δειγμάτων οφείλουν να προσκομίσουν τα νόμιμα παραστατικά 
εκπροσώπησής. 

 
Διευκρινήσεις για τον τρόπο υποβολής προσφορών: 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σφραγισμένο φάκελο, κυρίως φάκελος, στον 
οποίο αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη Προσφορά 
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
 Ο τίτλος της σύμβασης 
 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών) 
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, 
τα ακόλουθα: 
Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
τεχνική προσφορά», ο οποίος περιέχει τα υπ΄αριθ. 2- 8 ανωτέρω ζητούμενα έγγραφα. 
 



Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.(το υπ’αριθ.1 ανωτέρω ζητούμενο 
έγγραφο). 
 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
           
  
  Συνημμένα      
- Τεχνική Έκθεση – προϋπολογισμός- γενική & ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
- Υπεύθυνη Δήλωση 

    

                       

    

 
                           Η Προϊσταμένη  
                                           Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
                                 Δόσιου Πολυξένη   
   

  


