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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς - απευθείας ανάθεσης για την 

προμήθεια  ειδών οικιακής χρήσης για την κατασκήνωση Μάκρης  
 

      Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην 

προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης για την κατασκήνωση Μάκρης, με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 3.969,24 € με  το ΦΠΑ, 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 51/2019 τεχνική μελέτη. 
 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  02/07/2019. 

 
 

    Καλείστε μέχρι και την 04/07/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13.00 π.μ., να 

καταθέσετε την προσφορά σας στο γραφείο προμηθειών (106) του Δήμου 

Αλεξ/πολης, αφού πρώτα πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου από το γραφείο 
Πρωτοκόλλου του ιδίου Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:  

- Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 

- Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο). 

-  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) με 

το γνήσιο της υπογραφής, ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω 

λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
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δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 

αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η 

επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό 

σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι 

μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης και της αριθμ. 51/2019 μελέτης και ότι τα είδη που προσφέρω τηρούν 

τις ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε 

διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).   

γ. Φορολογική ενημερότητα 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

στ. Λογαριασμός Τράπεζας (ΙΒΑΝ) για τον ανάδοχο. 

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου προ της 

υπογραφής της σύμβασης. 

-  Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την εγγύηση 

καλής ποιότητας  των ειδών τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια, για τα μεταλλικά, 

κεραμικά ,πλαστικά σκεύη , μελανίνης και ξύλου, από την ημερομηνία παραλαβής της 

προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή . Οι εγγυήσεις θα παρέχονται από τον προμηθευτή 

και όχι από τους κατασκευαστές. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                             Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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