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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρμόδιος: Μαστρογιάννη Ελένη    Αρ.πρωτ.: 8247/23-10-2020  

Τηλ.: 22210 62615 

Fax: 22210 62617 

e-mail: gprom@deyax.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  των κάτωθι υλικών: 

   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ € 

1 

Βαμβακερές μάσκες 

προσώπου πολλαπλών 

χρήσεων χρώματος μπλε 

σκούρου 

250 τεμ. 4,00 1.000,00   

2 Μάσκες μιας χρήσης 6.000 τεμ. 0,50 3.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 4.000,00  

  ΦΠΑ 6% 240,00  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.240,00  

 

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, μαζί με 

την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση αφορά 

ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 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. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή  

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. 

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Τυχόν πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, να είναι έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου. 

στ. Αντίγραφο λογ/σμού ύδρευσης και αποχέτευσης (ισχύει μόνο για τους προμηθευτές που 

έχουν έδρα ή υποκαταστήματα στο Δήμο Χαλκιδέων). 

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε σημείο πριν την 

ανάθεση. 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης των μασκών. 

 Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος. 

 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας 

ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 Η παράδοση των μασκών θα γίνει σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας με 

ευθύνη και δαπάνες του Προμηθευτή. 
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 Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 

Η προσφορά με τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στο 

Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή στο e-mail gprom@deyax.gr, το αργότερο έως τις 02-11-

2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

 

 

       Η Υπεύθυνη                                                                                                          

   Γραφείου Προμηθειών                       Θεωρήθηκε 

                                                                                                    Η Δ/ντρια   Διοικ/κών    

            Ελένη Μαστρογιάννη                                                      &  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                                                                                                        Νίκη Ζαχαρού 

 


