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                              ΠΡΟΣ
                                  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Δήμος  Λαρισαίων  ενδιαφέρεται  να  αναθέσει  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΞΥΛΩΝ  -  ΜΕΛΑΜΙΝΩΝ», 
σύμφωνα με τη συνημμένη με αριθμ.  πρωτ.  23317/29-06-2018 Τεχνική Περιγραφή,  με  τη διαδικασία της 
απευθείας  ανάθεσης  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.

Παρακαλούμε  να  μας  αποστείλετε  σχετική  προσφορά  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΞΥΛΩΝ  - 
ΜΕΛΑΜΙΝΩΝ» μέχρι  και  την  Παρασκευή  27-07-2018.  Η οικονομική  προσφορά  μαζί  με  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά θα εσωκλείονται σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα συνοδεύεται από αίτηση και θα κατατεθεί 
στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων. Κριτήριο για την ανάθεση είναι η χαμηλότερη τιμή για το κατ΄  
αποκοπή τίμημα. 

Ως καταλυτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης του φυσικού αντικειμένου των υπηρεσιών 
ορίζεται η 30-08-2018.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
των  παρ.  1  &  2  του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016,  παρακαλούμε,  μαζί  με  την  προσφορά  σας,  να  μας 
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  & Ε.Ε.),  τους  διαχειριστές,  αβ)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σ΄ 

αυτό. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα στην ιστοσελίδα του 
ΔΗΜΟΥ Λαρισαίων: www  .  larissa  -  dimos  .  gr  . 
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