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Ο  ∆ήµος  Θέρµης  προκειµένου  να  αναθέσει  την  εργασία  «Συντήρηση  και  υποστήριξη

λογισµικού Γραφείου ∆ηµάρχου», καλεί κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να

εκδηλώσει  ενδιαφέρον  µε  σχετική  τεχνική  και  οικονοµική  προσφορά  στο  γραφείο

πρωτοκόλλου στο ∆ηµαρχείο Θέρµης µέχρι την Παρασκευή 17/06/2016.

Το  άνοιγµα  των  οικονοµικών  προσφορών  που  θα  υποβληθούν  θα  γίνει  ύστερα  από  την

αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών.  Για  την  ηµέρα  και  ώρα  του  ανοίγµατος  των

οικονοµικών  προσφορών,  η  οποία  θα  γίνει  ενώπιον  της  αρµόδιας  επιτροπής  διενέργειας

δηµοπρασιών του ∆ήµου, θα ενηµερωθείτε για να παραστείτε.

Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1500,00 € µε ΦΠΑ.

Η  ανάθεση  της  εργασίας  θα  γίνει  µε  την  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  ύστερα  από

διαπραγµάτευση. Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.

Η  αίτηση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  υποβάλλεται  από  τον  ίδιο  τον  ενδιαφερόµενο  ή  τον

νόµιµο εκπρόσωπό του και θα πρέπει να συνοδεύεται από:

• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού 24,39 €

• Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης,

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας

• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι   έχει λάβει γνώση

όλων  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  ότι  τους

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή θα αναφέρονται ρητά τα σηµεία εκείνα της

διακήρυξης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  που  δεν  αποδέχεται  προκειµένου  να

αξιολογηθούν, 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των

τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να εκτελέσει την ανάθεση   για την  οποία θα

ορισθεί ως ανάδοχος  σύµφωνα µε την παρούσα

• Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι  δεν  τελεί  υπό

πτώχευση  ή  πτωχευτικό  συµβιβασµό,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση  ή  άλλη

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή

έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό ανάλογη διαδικασία.

• Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι δεν  έχει

αποκλεισθεί  η  συµµετοχή  της  επιχείρησης  του  συµµετέχοντος  σε  διαγωνισµούς

δηµοσίου,  οργανισµών  τοπικής  αυτοδιοίκησης  ,των  νοµικών  προσώπων  αυτών

(δηµοσίου και ΟΤΑ ) κ.λ.π., 

• Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86 για  το  εάν  ο  διαγωνιζόµενος  έχει  υποπέσει  σε

σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ως προς το αν είναι  συνεπής η επιχείρηση   στην

εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της

προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και ΟΤΑ , καθώς και εάν αυτή έχει υποπέσει

στο  παράπτωµα  υποβολής  ψευδούς  δήλωσης  ή  και  ανακριβούς  δήλωσης  κατά  την

παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία 
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• Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι  δεν  έχει

τροποποιήσει στο έντυπο της οικονοµικής (τιµολόγιο) προσφοράς τις ζητούµενες από

το τιµολόγιο προσφοράς περιγραφές υπηρεσιών και ποσότητες .

• Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθµός fax στον

οποίο  θα  αποστέλλονται  οι  ανακοινώσεις  και  τα  άλλα  έγγραφα  της  επιτροπής  του

διαγωνισµού.  Επίσης,  θα  αναγράφονται  και  τα  στοιχεία  του  αρµόδιου  για  την

παραλαβή  των  αποστελλόµενων  από  την  υπηρεσία  εγγράφων  µε  τηλεοµοιοτυπία

(fax).

Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του ∆ήµου Θέρµης.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται  στο Γραφείο

Προµηθειών του ∆ήµου Θέρµης, τηλ. 2310478018 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και

στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  x.saxinis@thermi.gov.gr ,  αρµόδιος  υπάλληλος  Χριστόφορος

Σαχίνης.  Για την  ηλεκτρονική  διάθεση του εντύπου της µελέτης και των εγγράφων  αυτής,

παρακαλούµε αποστείλετε σχετικό αίτηµα στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
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