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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο  ∆ήµος  Θέρµης  προκειµένου  να  προβεί  στην  απευθείας  ανάθεση  για  την  εργασία µε  τίτλο  “Συντήρηση  εξυπηρετητών  του  ∆ήµου
Θέρµης” ενδεικτικού προϋπολογισµού 2.108,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24% για τις ανάγκες του ∆ήµου, σας προσκαλεί:

1.    να αποστείλετε την οικονοµική προσφορά µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά  µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σύµφωνα µε  την

αριθµ. 17/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Θέρµης και όπως περιγράφεται

στην αρ. 2403/44746/22-12-2016 απόφαση ∆ηµάρχου, µέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου του έτους  2017 και ώρα 14:00 στην υπηρεσία

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Θέρµης (Πλατεία ∆ηµοκρατίας 1, Θέρµη, ΤΚ 57001, Τηλ 2313-300-700) τις εργάσιµες µέρες και ώρες της

υπηρεσίας.  

2.   να παρευρεθείτε  στην αποσφράγιση της προσφοράς που θα  γίνει την Τετάρτη  11 Ιανουαρίου του έτους 2017 και ώρα 09:00 στην

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στο 2ο χλµ Θέρµης-Τριαδίου.

Κριτήριο  ανάθεσης  της  εργασίας  θα  είναι  η  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιµής,  η  οποία  θα  είναι

σύµφωνη µε  την αριθµ. 17/2016 µελέτη της  ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  του ∆ήµου Θέρµης  και θα αφορά στο

γενικό σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης. Η ανάθεση θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 118 του

Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούµε στον σφραγισµένο φάκελο να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

2. Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου Θέρµης.

3. Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της µελέτης.

4. Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών

5. Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που πρέπει να υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά σας, επί ποινή αποκλεισµού, είναι τα εξής:

1. Φορολογική ενηµερότητα  σε ισχύ

2. Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό από τα

ασφαλιστικά ταµεία στα οποία  οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση.

3. Απόσπασµα  Ποινικού Μητρώο  σε  ισχύ από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  πληρούνται  οι προϋποθέσεις  των  άρθρων  73 & 74 του Ν  .

4412/2016

a) Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και για όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού   Συµβουλίου

b) Για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. απαιτείται για τους διαχειριστές

c) Για ατοµική επιχείρηση απαιτείται για το  φυσικό πρόσωπο

Η  υποχρέωση  αποκλεισµού  οικονοµικού  φορέα  εφαρµόζεται  επίσης  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η πληρωµή της αξίας του κάθε παραδοτέου τµήµατος της εργασίας στον ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100%  της  αξίας
του εκάστοτε τιµολογίου ανά τρίµηνο µετά την  παραλαβή του παραδοτέου τµήµατος της εργασίας από την επιτροπή παραλαβής 

και την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από τον ∆ήµο. 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερών µετά την υποβολή του σχετικού παραστατικού και των 

απαραίτητων δικαιολογητικών  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

∆εν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή.

Συνηµµένα :

1. Την αρ.  2403/44746/22-12-2016 απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 

2. Την αριθµ. 17/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Θέρµης

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  απευθύνονται  κατά  τις  εργάσιµες  ηµέρες  και  ώρες  στο  Τµήµα

Προµηθειών  του  ∆ήµου  Θέρµης,  στην  κ.  Τσολάκη  Χρυσάφω,  στο  τηλέφωνο  2310-478-018,  στο  Fax 2310-478-046  ή  στο  email

c.tsolaki@thermi.gov.gr                                               

                                                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ


