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ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες
των οχημάτων και μηχανημάτων.
Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 24.162,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).
Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Κατακύρωσης
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση
των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπο τους τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 παρ. 1 του Ν4412/2016.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Τεχνική προσφορά
Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό
πρόσωπο.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το
σκοπό αυτό .
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Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 2132074755 (Παναγιώτης Τζούλιας).
Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, σε
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι τις 21/03/2022 και ώρα 14:00 π.μ.
Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση:
Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.
Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας
εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση:
nkontou@keratsini.gr ή ptzoulias@keratsini.gr ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του
φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με εντολή του
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ
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