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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Προμήθεια πλήρους εξοπλισμού λουτρού ΑΜΕΑ για σχολεία, γήπεδα και λοιπά δημοτικά κτίρια 
 

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση  προμήθειας πλήρους εξοπλισμού λουτρού ΑΜΕΑ για σχολεία, γήπεδα 
και λοιπά δημοτικά κτίρια με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3.502,25 € (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
ψήφισης πίστωσης 360/2016 (66ΒΔΩΞ5-3ΞΟ) ΚΑ 15.7135.003) σύμφωνα με την 14304/19-8-2016 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
 
Κριτήριο ανάθεσης:  

Χαμηλότερη οικονομική προσφορά στο σύνολο των ειδών. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, 
απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

Περιεχόμενο Προσφοράς: 

Η προσφορά σας πρέπει να είναι συμπληρωμένη κατάλληλα σύμφωνα στο Έντυπο Προσφοράς  και να συνοδεύεται  από την υποβολή 
Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016 που διατίθενται στη  δ/νση www.platanias.gr στη διαδρομή Αρχική> Επίκαιρα> Προκηρύξεις- Διαγωνισμοί. 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καταστεί ανάδοχος δεσμεύεται να καταθέσει στο Δήμο Πλατανιά τα ζητούμενα  δικαιολογητικά: α) 
απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα)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) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας δ) (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του 
Δ.Σ. κλπ, στο πρόσωπο των οποίων πρέπει να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού. 

Τρόπος υποβολής προσφορών:  

Η υποβολή των προσφορών γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, είτε µέσω fax: 2821340090, είτε μέσω 
email: promitheies@platanias.gr.  

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 

09 Νοεμβρίου 2016, ώρα 15:00  

Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. 2821341029 και στην δ/νση www.platanias.gr στη διαδρομή Αρχική> Επίκαιρα> Προκηρύξεις- 
Διαγωνισμοί, όπου διατίθεται τα σχετικά έγγραφα και η Τεχνική Έκθεση. 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: 

Τμήμα Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών, τηλ. 28213 40025, 40052 

Ο Δήμαρχος 
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