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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Συντήρησης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, προτίθεται 
να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
Έχοντας υπόψη την Τεχνική Έκθεση και  τον Προϋπολογισμό,  καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι να 
προσκομίσουν οικονομικές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Λαρισαίων,  1ος  όροφος  στο Δημοτικό Κατάστημα,  Ι.  Δραγούμη 1 & Παπαναστασίου, Τ.Κ. 
41222, Λάρισα.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 19/03/2018. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:

Α) Στοιχεία Οικονομικού φορέα (υποψήφιου Προμηθευτή):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, 
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία της προμήθειας
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Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τα εξής:
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως και τρεις μήνες πριν την  καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των  προσφορών,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  έχει 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο και το επάγγελμά του οικονομικού φορέα 
να είναι συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Η προσφορά είναι υποχρεωτική για όλα τα υλικά και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη συνολική 
τιμή). 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
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