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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 

ανταλλακτικών για τα σάρωθρα του Δήμου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την περ. 31 του άρθρου 2 του Νόμου, προσκαλεί 

τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών 

να υποβάλουν προσφορές έως τις  31-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή).  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  6.187,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

(7.671,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο 

φάκελο: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός 

φορέας: 

 Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

 Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας Υπηρεσίας και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

 Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

2. Τεχνική προσφορά 

3. Οικονομική προσφορά 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων 

ειδών, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν 

να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων της Δ/νσης 

περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, τηλ. 2531022810, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 

Τμήμα Προμηθειών υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τηλ.5231352426, e-mail: z.politou @komotini.gr. 
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