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Αρ. Πρωτ.: 8377

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος Θέρµης προκειµένου να αναθέσει την εργασία «Συντήρηση και υποστήριξη λογισµικού
Γραφείου ∆ηµάρχου» (Οµάδα Β της εργασίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρµογών
λογισµικού ∆ήµου Θέρµης»), καλεί κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να
εκδηλώσει ενδιαφέρον µε σχετική προσφορά στο γραφείο πρωτοκόλλου στο ∆ηµαρχείο
Θέρµης µέσα σε προθεσµία 5 ηµερών από την ανάρτηση της πρόσκλησης αυτής στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου, δηλ. µέχρι και την 20η Μαρτίου 2017.
Το άνοιγµα και η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή
διαγωνισµού και αξιολόγησης (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) στις 22/3/2017 και ώρα 10:00
στο ∆ηµαρχείο Θέρµης.
Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € µε ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 76/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, η ανάθεση της εργασίας θα
γίνει µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης και
χωρίς να τροποποιηθούν οι όροι της υπ’ αρ. 2469/26-1-2017 αρχικής διακήρυξης.
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 ή αποστέλλεται ταχυδροµικά και θα πρέπει να συνοδεύεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 6 της αρχικής διακήρυξης, από:
•

Την κατά το άρθρο 20 εγγυητική επιστολή συµµετοχής που αντιστοιχεί σε 24,19 €

•

Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), του παραρτήµατος της διακήρυξης

•

Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης του οικονοµικού
φορέα

•

Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους

•

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθµός fax και η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όπου 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

•

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο
έντυπο της οικονοµικής προσφοράς τις ζητούµενες από το τιµολόγιο προσφοράς περιγραφές
υπηρεσιών και ποσότητες .

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή της συµµετέχουσας επιχείρησης. ∆εν
απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις.
Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του ∆ήµου Θέρµης και ειδικότερα τον Κ.Α. 10.6266.003.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προµηθειών
του ∆ήµου Θέρµης, τηλ. 2310478029 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση s.kolokythas@thermi.gov.gr, αρµόδιος υπάλληλος Αθανάσιος Κολοκυθάς. Για την ηλεκτρονική
διάθεση του εντύπου της µελέτης και των εγγράφων αυτής, παρακαλούµε αποστείλετε σχετικό αίτηµα
στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
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