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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
  Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΕΚΑ (10) ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 

  Ο Δήμος Αμφιλοχίας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΕΚΑ (10) ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ  
 ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 και ιδίως 
  του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  
 άποψης προσφορά βάσει τιμής / βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής εφόσον πληρούνται οι τεχνικές  
 προδιαγραφές της προμήθειας. 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην 05/2021 μελέτη που έχει  
 συνταχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση  του Δήμου. 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.650,00 πλέον Φ.Π.Α. 

 ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.286,00 

 Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας : 
 - εγγράφως (είτε ιδοχείρως 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 μηνύματος <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ...>> 

 Έως την ημέρα: Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 και ώρα: 12:00 

 

 Μετά την παρέλευση της ώρας παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες. 

 Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει : 

 
 1. Στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το taxis 
 2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να δηλώνεται οτι έχει λάβει γνώση των όρων της μελέτης / τεχνικών  
 περιγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΏΣΗ στην οποία να δηλώνεται οτι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της  
 υπηρεσίας συναινεί με την δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων. 
 4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς  (επισυνάπτεται) 
 5. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ  
 6. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ  
 7. Ποινικό Μητρώο σε ισχύ 



 8. Τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με την μελέτη 
 
 
 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας και ώρα 14:30 μ.μ. 
 
 
 

Με Εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος 

 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς 

 Συννημμένα : 

 - Η αρ. 5/2021 μελέτη/Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Υδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου 
 -  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 


