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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς όλους τους ενδιαφερόμενους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, σύμφωνα με το αρ. 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, προσφορά των
παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Συγκεκριμένα: Υπηρεσία: συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού μηχανογράφησης, σύμφωνα με την 22/20/11/2020

μελέτη της υπηρεσίας
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 11.990,80 €
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 21/12/2020 ώρα: 14:30
Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στο ανωτέρω πρωτόκολλο, Το νόμισμα της
προσφερόμενης τιμής θα είναι το ευρώ (€). Σύμφωνα με το αρ. 59 του Ν. 4412/16 (Υποδιαίρεση συμβάσεων σε
τμήματα) γίνονται δεκτές προσφορές ανά ΕΙΔΟΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Κριτήριο αξιολόγησης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
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1
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Περιγραφή
Συντήρηση, επισκευή και αναλώσιμα εκτυπωτών και φάξ του
Δήμου(Κατ'αποκοπή)
Συντήρηση, επισκευή και αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων
του Δήμου-RICOH AFICIO(Ανά ασπρόμαυρο παραγόμενο
αντίγραφο/εκτύπωση-Σελ.)
Συντήρηση, επισκευή και αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων
του Δήμου-SAMSUNG SL-M4530ND/2TMX &
SL-M3375FD/3TMX(Ανά ασπρόμαυρο παραγόμενο
αντίγραφο/εκτύπωση-Σελ.)
Συντήρηση, επισκευή και αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων
του Δήμου-SAMSUNG SL-K4350LX(Ανά ασπόμαυρο παραγόμενο
αντίγραφο/εκτύπωση-Σελ.)
Συντήρηση και αναλώσιμα φωτοτυπικού μηχανήματος του
Δήμου(Ανά έγχρωμο παραγόμενο αντίγραφο/εκτύπωση-Σελ.)

CPV

ΜΜ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

50310000-1

Τεμάχιο

5,00

52,00

50310000-1
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300.000,00

0,01

50310000-1

Τεμάχιο

45.000,00

0,01
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Τεμάχιο

100.000,00

0,03

50310000-1

Τεμάχιο

37.000,00

0,08
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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 να μας προσκομίσετε, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν
οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. ή απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση ή το απόσπασμα ποινικού μητρώου
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016
και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.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.(άρθρο 80 παρ.
9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) Το απόσπασμα
ποινικού μητρώου γίνεται αποδεκτό με ημ/νία έκδοσης έως τρείς(3) μήνες πριν την υποβολή από τον προσωρινό
ανάδοχο Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς ή μετά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), με ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς και έως τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 80 παρ.12
του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
3. Φορολογική ενημερότητα, με ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και έως τρεις (3) μήνες πριν
την ημερομηνία υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Ο ανάδοχος
σύμβαση.
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου
107 του Ν.4497/2017)]
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