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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας ανακοινώνει την υπηρεσία με τίτλο
«Ασφάλιση κινητής περιουσίας του Δ.Ν.Φ.Ν.Χ»
περιόδου 19/11/2020 – 31/12/2020
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. (άρθρο 6 παρ. 10 Ν.4412/2016 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» και την Κατευθυντήρια Οδηγία 25/ 2020 της ΕΑΔΔΗΣΥ με θέμα:
"Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα.
Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 Ν. 4412/2016")
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 11/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ., να
καταθέσουν τις προσφορές τους σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Τμήματος Προμηθειών του
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας: tm_promithion@dimosfx.gr για τους λόγους που
ορίζουν οι εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφ'
όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης.
Στην προσφορά 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 124/2020)
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.
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