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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας ανακοινώνει την υπηρεσία με τίτλο
«ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑ ΑΛΣΟΥΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΠΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΚΟΠΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
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 08/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ., να
καταθέσουν τις προσφορές τους.
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 06/2020)
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)

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ. Α’), οι υποψήφιοι
ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι: «Έλαβαν
γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα
εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές
μέχρι τη λήξη της σύμβασης», όπως και τα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά, όπως αυτά
περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
διαδικασίας.
Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη της μελέτης και το έντυπο υποβολής
προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου, ή να αποστείλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά στο
e-mail : tm_promithion@dimosfx.gr καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα
Προμηθειών .

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Γεν. Γραμματέως
2. Αντιδήμαρχο Οικον. Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
4. Διεύθυνση Οικον.Υπηρεσιών
5.Τμ. Προμηθειών
ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Εισηγητής
Τμ/ρχης
Διευθυντής Γεν.Γραμματέας

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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