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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας της απ’
ευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), του έργου με τίτλο:
«Κατεδάφιση κτηρίου Δεκελείας και Επταλόφου» Α.Μ. 50/2021
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 299/21 απόφαση
ανάληψης

υποχρέωσης

υπό

Κ.Α.

02.15.7311.001

(ΑΔΑ

6ΡΤ646ΜΩ0Ι-73Ω,

ΑΔΑΜ:21REQ008935041)
Καλείστε όπως μέχρι και τις 28-07-21 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., να καταθέσετε την
προσφορά σας.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 50 του Ν. 4782/21):
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ –
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γ) Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της (τίτλος του έργου, Α.Μ. και
προϋπολογισμός)
Δ) Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα
Επιπρόσθετα μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί :
Α) Αντίγραφο ΜΕΕΠ ή αντίγραφο Νομαρχιακού Μητρώου κατηγορίας Οικοδομικών
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Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου επικαιροποιημένη
μέσω (www.gov.gr) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 του Ν. 4782/21
Γ) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
της
Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
της
Ε) Νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. καταστατικό εταιρείας κ.λ.π.)
Σημειώνεται

ότι

δεν

λαμβάνονται

υπόψη

προσφορές

οικονομικών

φορέων

που

δεν

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. ( άρθρο 53 του Ν.4782/2021)
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