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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αμφιλοχία  17/2/2021 
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                   Αριθμ. Πρωτ.  – 1757- 
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Γ. Στράτου 5 , 30500 , Αμφιλοχία 
 ΤΗΛ.: 2642360445 
 FAX: 2642360414 
 Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα Προς 
 Email: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Για την «Προµήθεια Προηγμένης /Αdvanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων   συνολικού 
προϋπολογισμού  # 170,00 € #» με  απευθείας  ανάθεση 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) 
3. Τον  Κ.Α.: 10-7135.003 «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2021. 
4. Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. πρωτ. 1704/16-2-2021 του τμήματος Προμηθειών  με το οποίο 

αιτείται την υλοποίηση της προμήθειας.  
5. Την με αριθμ. πρωτ: 1746/17-2-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Α-317/2021 (ΑΔΑ: 

63ΧΠΩΨΞ-ΚΨ1) για δέσμευση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 170,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.003 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2021. 

6. Την ανάγκη για  την προμήθεια «”Προηγμένης /Αdvanced”ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων 

(π.χ. pdf)  που περιλαμβάνει  τα στοιχεία του οργανισμού Eseal χωρίς χρονοσήμανση λόγω της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ΙΡΙΔΑ  

7. Η από 5/19-1-2021  Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών  
8. Η αριθμ. 42 /2021 Απόφαση Δημάρχου (αριθμ.  πρωτ. 487/19-1-2021) με θέμα: : «Έγκριση 

μελέτης για την «Προµήθεια Προηγμένης /Αdvanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων   
συνολικού προϋπολογισμού  # 170,00 € #»   

 
 
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας : 
 
 - 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 και 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        
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μηνύματος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ...» 

 Έως την ημέρα: Παρασκευή  ,  19 Φεβρουαρίου  2021    και ώρα:11:00  
 Μετά την παρέλευση της ώρας παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες. 
 
 Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει : 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της μελέτης / 
τεχνικών περιγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 

2.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΏΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της  
υπηρεσίας συναινεί με την δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων. 

3.  Οικονομική  προσφορά   
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, 
εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  Η Αποσφράγιση των 
Οικονομικών Προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας και ώρα 14:00 . 
 
 
 

Ο αντιδήμαρχος  
 
 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς  
 

 Συνημμένα : 
Η αρ. 5 / 2021  Μελέτη  
 

 


