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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
πιστοποίηση της συμμόρφωσης του ελεύθερα 
αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολικών συγκροτημάτων, όπως εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης 
(μπασκέτα), εστίες ποδοσφαίρου και χειροσφαίρισης, ιστοί και στυλοβάτες πετοσφαίρισης
ενδεικτικός προϋπολογισμός 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις
σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά
ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, 
Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 691
συγκεκριμένα έως και τις  8/4/20
η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των ενδιαφερομ
που υπάρχει ως αρχείο στην πρόσκληση
εμφάνιση της σφραγίδας της επιχείρησης. Επίσης, ο φάκελος θα περιλαμβάνει και έγγραφο όπου θα 
αναγράφεται ο υπόχρεος υπογραφής της εκά

Η διενέργεια της εργασία
και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της 
τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς. 
πριν την απόφαση ανάθεσης, τα  

Πληροφορίες στη Δ/νση 
2531352494. 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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 Αριθμός πρωτοκόλλου:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

  
Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» που αφορά
πιστοποίηση της συμμόρφωσης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού των υπαίθριων 
αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολικών συγκροτημάτων, όπως εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης 
(μπασκέτα), εστίες ποδοσφαίρου και χειροσφαίρισης, ιστοί και στυλοβάτες πετοσφαίρισης

 της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε 
εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 691

/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα των ενδιαφερομένων καθώς και η υπεύθυνη δήλωση 

πρόσκληση της ιστοσελίδας του Δήμου, υπογεγραμμένη
εμφάνιση της σφραγίδας της επιχείρησης. Επίσης, ο φάκελος θα περιλαμβάνει και έγγραφο όπου θα 
αναγράφεται ο υπόχρεος υπογραφής της εκάστοτε επιχείρησης.  

εργασίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Η σύνταξη της προσφοράς θα 
πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της με ΑΔΑΜ 20REQ00
τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς. O ανάδοχος θα δεσμευθεί (με Υ/Δ) να προσκομίσει

 πιστοποιητικά του κάθε προϊόντος. 
στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα τηλέφων

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

 ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4/2020 
Αριθμός πρωτοκόλλου: 8065 

 
Προς  

Κάθε ενδιαφερόμενο      

ΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 

που αφορά στον έλεγχο και 
προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού των υπαίθριων 

αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολικών συγκροτημάτων, όπως εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης 
(μπασκέτα), εστίες ποδοσφαίρου και χειροσφαίρισης, ιστοί και στυλοβάτες πετοσφαίρισης. Ο  

ανέρχεται στο ποσό των  14.157,08 € 

προσφορές τους μέσα σε 
ημερών από την επόμενη ημέρα της 

στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή και 

Στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
ένων καθώς και η υπεύθυνη δήλωση 

υπογεγραμμένη και με την 
εμφάνιση της σφραγίδας της επιχείρησης. Επίσης, ο φάκελος θα περιλαμβάνει και έγγραφο όπου θα 

του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
Η σύνταξη της προσφοράς θα 

REQ006441072 συνημμένης 
O ανάδοχος θα δεσμευθεί (με Υ/Δ) να προσκομίσει, 

τηλέφωνα 2531352420 & 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


