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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Ο Δήή μος Λεβαδεή ών προβαιήνει σε προή σκλήσή εκδήή λώσής ενδιαφεή ροντος για τήν ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (πρ/σμοϋ 11.000,00 € με ΦΠΑ).
Προσκαλειή φϋσικαή ήή νομικαή προή σώπα ήή ενώήσεις προσώήπών, να ϋποβαή λλοϋν σφραγισμεή νες
προσφορεή ς εή ώς 12 Δεκεμβρίου 2017 ήμεή ρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ..
Η προμήή θεια θα εκτελεστειή με τήν διαδικασιήα τής απ’ εϋθειήας αναή θεσής σϋή μφώνα με τις
διαταή ξεις τοϋ Ν. 4412/2016 και με κριτήή ριο επιλογήή ς τήν πλεή ον σϋμφεή ροϋσα αποή οικονομικήή
αή ποψή προσφοραή βαή σει τής τιμήή ς (χαμηλότερης).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προσφοραή ϋποβαή λλεται σε καλαή σφραγισμεή νο φαή κελο (κϋριήώς φαή κελος).
Μεή σα στον κϋριήώς φαή κελο και προς αποή δειξή τής μή σϋνδρομήή ς τών λοή γών αποκλεισμοϋή αποή
διαδικασιήες σϋή ναψής δήμοσιήών σϋμβαή σεών τών παρ. 1 και 2 τοϋ αή ρθροϋ 73 τοϋ Ν.4412/2016,
θα ϋπαή ρχοϋν:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)


Τα δικαιολογήτικαή σϋμμετοχήή ς οή πώς αναλϋτικαή αναφεή ρονται στήν ειδικήή σϋγγραφήή
ϋποχρεώήσεών τής ϋπ’ αριήθμ. 207/2017 Μελεή τής τής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τοϋ Δήή μοϋ Λεβαδεή ών.
 Προή σφατο πιστοποιήτικοή αποή τήν αρμοή δια αρχήή αποή το οποιήο να προκϋή πτει οή τι ειήναι
ενήή μεροι ώς προς τις α) φορολογικεή ς, β) ασφαλιστικεή ς ϋποχρεώήσεις ΙΚΑ ( Ε.Φ.Κ.Α.) και
Ο.Α.Ε.Ε. (Ε.Φ.Κ.Α.), γ)προή σφατή εκτϋή πώσή μεή σώ TAXISNET, ενεργοϋή ς δραστήριοή τήτας
επιτήδεϋή ματος καθώής και δ) αποή σπασμα ποινικοϋή μήτρώήοϋ (τελεϋταιήοϋ τριμήή νοϋ) αποή
τήν αρμοή δια δικαστικήή αρχήή , αποή το οποιήο να προκϋή πτει οή τι δεν εή χει καταδικαστειή σε
αδιήκήμα σχετικοή με τήν αή σκήσή τής επαγγελματικήή ς τοϋ δραστήριοή τήτας καταή τήν
ήμεή ρα τοϋ διαγώνισμοϋή . Η ϋποχρεή ώσή αφοραή ιδιήώς: αα) στις περιπτώήσεις εταιρειώήν
περιορισμεή νής εϋθϋή νής (Ε.Π.Ε.) και προσώπικώήν εταιρειώήν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τοϋς
διαχειριστεή ς, ββ) στις περιπτώήσεις ανώνϋή μών εταιρειώήν (Α.Ε.), τον Διεϋθϋή νοντα
Σϋή μβοϋλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται
στο Καταστατικό.

 ‘Οταν προή κειται για νομικαή προή σώπα με τα απαραιήτήτα νομιμοποιήτικαή εή γγραφα
( καταστατικοή , ΦΕΚ, κλπ ) ώήστε να προκϋή πτει ο διαχειριστήή ς τοϋ νομικοϋή προσώήποϋ,
τα μεή λή κλπ.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 (Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Η Τεχνική Προσφορά οή πώς αναλϋτικαή αναφεή ρεται στήν ϋπ’ αριήθμ. 207/2017
Μελεή τής τής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τοϋ Δήή μοϋ Λεβαδεή ών.
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Ξεχωριστός φάκελος όπου θα αναγράφεται εξωτερικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Υποφαή κελος καλαή σφραγισμεή νος με τήν οικονομικήή προσφοραή ή οποιή α δεν πρεή πει να
εή χει ξϋή σματα, σβήσιήματα, προσθήή κες, σήμειώήσεις και διορθώήσεις.
Εφοή σον τα παραπαή νώ δικαιολογήτικαή ( Α 1. φάκελος – δικαιολογήτικαή σϋμμετοχήή ς & 2.
φάκελος – τεχνικήή προσφοραή ) δεν ειήναι πλήή ρής, ή προσφοραή θεώρειήται ελλιπήή ς και δεν
λαμβαή νεται ϋποή ψή. Στήν περιήπτώσή αϋτήή επιστρεή φεται χώριής να ανοιχθειή ο Β σφραγισμένος
φάκελος ποϋ περιεή χει τήν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Οι προσφορεή ς θα ϋποβλήθοϋή ν στο πρώτοή κολλο (ήμιοή ροφος) τοϋ Δήή μοϋ Λεβαδεή ών.
Επισϋναή πτεται : Η ϋπ΄ αριήθμ. 207/2017 Μελέτης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τοϋ Δήή μοϋ Λεβαδεή ώ ν.
Πλήροφοριήες στο τήλεή φώνο 2261350883 (Ε. Κοσμιήδή ) και 2261350829 (Π. Καραλήή , Θ.
Στεφαή νοϋ) τις εργαή σιμες ήμεή ρες και ώήρες.

Η Δήή μαρχος Λεβαδεή ών

Ποϋή λοϋ Γιώήτα

