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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας ανακοινώνει την υπηρεσία με τίτλο

< Συντήρηση Υ/Σ του Δήμου >
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 16/9/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα
καταθέσουν τις προσφορές τους.

13.00 μμ., να

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφ'
όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία (παρ.1, άρθρου 92, Ν. 4412/2016):
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ -(ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
ε. Ο τίτλος της μελέτης.(Α.Μ 70 /2020)
Η προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθεί εφόσον κάθε ενδιαφερόμενος λάβει υπόψιν του τα
επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται στην συγγραφή
υποχρεώσεων της ΑΜ 70/2020.
Επιπρόσθετα μαζί με την οικονομική προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν: Α)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού της
παρ.1, άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 Β) Φορολογική ενημερότητα Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα Δ)
Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό εταιρείας κλπ)
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
Τμήμα Προμηθειών ή να αποστείλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά στο e-mail που αναφέρεται παραπάνω.
ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Εισηγητής Τμ/ρχης
Διευθυντής
Γεν. Γραμμ.
Εισηγητής
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