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Ωραιόκαστρο 3/12/18 

Αριθ. πρωτ: 95 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την απευθείας ανάθεση «Προμήθειας εξοπλισμού για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο & το Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Ωραιοκάστρου».  
 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου  θα προβεί στην ανάθεση  
Ομάδα Α: προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου , 
του Κοινωνικού Φαρμακείου  και του Κέντρου Κοινότητας προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 2.742,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  
 
Ομάδα Β: Προμήθεια Ενημερωτικών  Πινακίδων Κέντρου Κοινότητας  
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 502,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  
 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. 
 
 Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλούμε να καταθέσετε είτε ιδιοχείρως,  είτε με 
συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς 
στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Κομνηνών 76 - 
Τ.Κ.57103 , Ωραιόκαστρο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την Παρασκευή 7 
Δεκεμβρίου  και ώρα 12:00  

Δικαίωμα προσφοράς υπάρχει τόσο για το σύνολο των προμηθειών όσο  και σε κάθε 
ομάδα ξεχωριστά.  

 Η προσφορά θα περιέχει:  



 
 
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (συμπληρωμένο για το σύνολο κάθε 
ομάδας) 

2. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αποδεικνυόμενης της ιδιότητάς από 
πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση, στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά 
τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Φορολογική ενημερότητα. 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  

6. Υπεύθυνη δήλωση  ότι έχετε λάβει γνώση όλων των όρων της 389/14-11-
2018 τεχνικής έκθεσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  και ότι τους αποδέχεστε  
χωρίς καμία επιφύλαξη και ότι η  προσφορά σας δεν έχει καμία απόκλιση από 
τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 
 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας  αναλύονται στο με αριθ. πρωτ. 
389/14-11-2018 τεχνικής έκθεσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. 
Ισαάκ Ξανθόπουλο τηλ.  2313304092. 

Ο Γενικός Γραμματέας  

Ισαάκ Ξανθόπουλος 

Συνημμένα 

- Τεχνική Έκθεση 
- Υπεύθυνη Δήλωση 
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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