Αμφιλοχία 2-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ: – 10433 –
ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία
Τηλ.: 2642 3 60451
Πληρ: Καψάλης Γεώργιος
Εmail: gkapsalis@1257.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την «Προμήθεια Ειδών σημαιοστολισμού» συνολικής αξίας #1.000,00 €#
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/8-8-2106 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/8-6-2006 τ.A΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/5-8-16 τ.A΄).
4. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/15-9-2011 τ.Α΄) και της Υ.Α. 57654/17 (ΦΕΚ 1781/23-

5-17 τ.Β΄)
5. Το πρωτογενές αίτημα ΔΥ - 26/10/2020 της Δ/νσης Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων με το
οποίο αιτείται την υλοποίηση της προμήθειας.
6. Το υπ. αριθμ. 369/26-10-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη.
7. Την αρ. 37/22-10-2020 Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος
8. Την με αριθμ. πρωτ: 10127/27-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Α-787/2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΗΕΩΨΞ-ΠΟΥ1)

για

δέσμευση

και

διάθεση

πίστωσης

συνολικού

ποσού

1.000,00

€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α.: 10-6691 «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού
και φωταγωγήσεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020.

9. Η αριθμ. 297/2020 Απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ: 10432/2-11-2020) με θέμα: Έγκριση Μελέτης
για την «Προμήθεια Ειδών σημαιοστολισμού» συνολικής αξίας #1.000,00 €# (ΑΔΑ: ΨΗΓΝΩΨΞΥΨΖ)

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας :

1

- εγγράφως (είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο-courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Αμφιλοχίας στη διεύθυνση: Γ. Στράτου, Τ.Κ. 30500, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με
αναγραφή των στοιχείων του αποστολέα:
«Επωνυμία & Λοιπά Στοιχεία» και την ένδειξη:
«ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ :…..»
- ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimamfil@otenet.gr με την ένδειξη στο
θέμα του μηνύματος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ….»
έως την ημέρα Παρασκευή 6/11/2020 και ώρα 12:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Μετά τη λήξη της
ώρας παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες.

Η προσφορά να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το taxis
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της μελέτης/
τεχνικής περιγραφής και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο
της εκτέλεσης προμήθειας/υπηρεσίας/εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών
του δεδομένων
4. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (επισυνάπτεται)
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών,
εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας και ώρα 14:30 .
Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς

Συνημμένα:
- Η αρ. 37/22-10-2020 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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