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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ο Διμοσ μασ προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ και για τθν ερυκρι λειτουργία 

των υπθρεςιϊν του Διμου γνωςτοποιεί τθν προσ ανάκεςθ προμικεια  με τίτλο: 

«Προμικεια αναλϊςιμων υλικϊν (Μελάνια, toner, κ.λ.π)», για το ζτοσ 2019, 

ενδεικτικοφ  προχπολογιςμοφ #18.000,00€#. Θ διενζργεια τθσ προμικειασ   κα γίνει  

με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ  και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 118 του  Ν. 4412/2016.  

Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω  δαπάνθσ ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικ. 

730/2019(ΑΔΑ:ΩΦΚΚΩΡΗ-Ψ7)  απόφαςθ  ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και β) θ  

βεβαίωςθ   του Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, επί τθσ  ανωτζρω 

απόφαςθσ  ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ 

ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τθ 

δζςμευςθ ςτα οικείο Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ   με α/α  

1/2019. 

Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετικι  προςφορά για τθν  ανωτζρω προμικεια 

εγγράφωσ ςτο πρωτόκολλο του Διμου (ταυροποφλου 31,1οσ όροφοσ ) τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ μζχρι τθν Πζμπτθ  11/04/2019 και ϊρα 11.00 π.μ. . 

Προςφορζσ που κα λθφκοφν μετά τθν ανωτζρω προκεςμία κα κεωροφνται 

εκπρόκεςμεσ και δεν κα λαμβάνονται υπ’όψιν. 

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 



τοιχεία αποςτολζα: Επωνυμία και λοιπά ςτοιχεία 

Προσ : Διμο Ιερασ Πόλθσ Μεςολογγίου (Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Σμιμα 
Προμθκειϊν & Αποκικθσ) 
Προςφορά για τθν «Προμήθεια αναλώσιμων σλικών (Μελάνια, toner, κ.λ.π)», 

προκειμένοσ να καλσυθούν οι ανάγκες των σπηρεσιών τοσ Δήµοσ Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίοσ για το έτος 2019. 

Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά: 
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου 
2. Φορολογική ενημερότητα 
3. Αςφαλιςτική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
4. Πιςτοποιητικό του οικείου Επαγγελματικοφ Επιμελητηρίου, με το οποίο κα 
πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ και το ειδικό επάγγελμά τουσ, το οποίο αν δεν 
ςυνάδει με το είδοσ των παρεχόμενων προμθκειϊν κα οδθγεί ςε αποκλειςμό του 
ςυμμετζχοντοσ. 
5. Εάν ο Οικονομικόσ φορζασ είναι εταιρεία και το πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ περί 
εκπροςϊπθςθσ  
6.Τπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι ςιμερα, ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι: Ζχουν 
λάβει γνϊςθ των όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων 
και του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ  και ςυμφωνοφν και 
αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 
 
υν.: Θ υπ’αρικμ. 8/2019 Μελζτθ 
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