
 

 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ PORTALΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
Αρ. Πρωη.: 262932/26-11-2020 
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ  ΑΘΗ ΝΑΙΩ Ν 

Γ Δ Ν Ι Κ Η  Γ / Ν  Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  

Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΤΝΑΨΗ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ 

Σασ. Γ/νζη: Κυν/νος Παλαιολόγος 9 

Σασ. Κώδικαρ::104 38 

Πληποθοπίερ: Παπαδημηηπίος Π. 

Σηλέθυνο: 213 20 82 910 

Φαξ:210-52.28.464 

Ηλ. Σασ/μείο:p.papadimitriou@athens.gr 

Βαθμόρ Αζθάλειαρ:  Αδιαβάθμηηο 

Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ: Κανονικόρ 

Υπόνορ Γιαηήπηζηρ: 5εηία 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ (ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΣΗΛΔ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ). 

CPV: 42912300-5 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ: Η ΠΛΔΟΝ 

ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ 

ΒΑΔΙ ΣΗ ΣΙΜΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

2.232 € ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 24% 

 

 
 

ΠΡΟ:  ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ο Γήμορ Αθηναίυν πποηίθεηαι να πποβεί ζηηνππομήθεια λοιπού εξοπλιζμού επγαζηηπίυν (Ανηαλλακηικέρ 

ηήλερ για παπαγυγή απιονιζμένος νεπού ηηρ Γ/νζηρΓημοηικών Ιαηπείυν, , ζύμθυνα με ηην ςπ’απ.ππυη 

262565/26-11-2020(ΑΓΑ:ΩΑΓΥΩ6Μ-1ΥΜ)Απόθαζη Γημάπσος, με ηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζηρ ηος άπθπος 118 ηος Ν.4412/2016 και ηην πεπ.31 ηος άπθπος 2. 

 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η ανάθεζη θα γίνει με βάζη ηην ζςμθεπόηεπη οικονομική πποζθοπά, αποκλειζηικά 

βάζει ηιμήρ για ηο ζύνολο ηυν ειδών. 

 

Ο ενδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ ηηρ ανυηέπυ ππομήθειαρανέπσεηαι ζηο ποζό ηυνδύο τιλιάδων διακοζίων 

ηριάνηα δύο εσρώ 2.232 

 

Καηόπιν αςηών πποζκαλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι οικονομικοί θοπείρ πος δπαζηηπιοποιούνηαι 

ανάλογα,όπως ςποβάλλοσν προζθορές, έυρ ηην Πέμπτη3Δεκέμβρη2020 και ώρα 12:00π.μ.,είηε 

ιδιοσείπυρ, είηε με ηασςμεηαθοπά – courier, είηε με ζςζηημένη επιζηολή ζηην Γ/νζη Ππομηθειών & 

Αποθηκών – Σμήμα Γιαδικαζιών ύνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευνηος Γήμος Αθηναίυν (Κυν/νος 

Παλαιολόγος 9, Αθήνα 1
ορ

 όποθορ ςπότη κ. Παπαδημηηπίος), είηε με καηάθεζή ηοςρ ζηο ππυηόκολλο ηος 

Γήμος Αθηναίυν (Λιοζίυν 22, 2
ορ

 όποθορ, με αναθοπά ζηα ζηοισεία ηηρ παπούζαρ διαδικαζίαρ), ζε 

ζθπαγιζμένο θάκελο, ο οποίορ θα πεπιλαμβάνει ηα εξήρ: 

 

1. Τπεύθσνη Γήλωζη ηος ν.1599/1986 (Α'75), ζηην οποία θα δηλώνεηαι όηι ο οικονομικόρ θοπέαρ: 

1.Α  Γεν βρίζκεηαι ζε μία από ηις καηαζηάζεις ηων άρθρων 73 & 74 ηοσ Ν.4412/2016. 

1.Β Γεν έτει εκδοθεί ζε βάρος ηοσ απόθαζη αποκλειζμού, ζύμθωνα με ηο άρθρο 74 ηοσ ν. 4412/2016. 

1.Γ Γεν έτει αθεηήζει ηις σποτρεώζεις ποσ προβλέπονηαι ζηην παρ. 2 ηοσ άρθροσ 18 ηοσ ν. 4412/2016 

1.Γ Έλαβε πλήρη γνώζη ηης Τετνικής Περιγραθής και ηης Σσγγραθής Υποτρεώζεων ηης αρμόδιας σπηρεζίας 

και ηις αποδέτεηαι ανεπιθύλακηα. 

1.Δ Η ζσμμεηοτή ηοσ δε δημιοσργεί καηάζηαζη ζύγκροσζης ζσμθερόνηων καηά ηα ειδικόηερα προβλεπόμενα 

ζηο άρθρο 24 ηοσ ν.4412/2016. 

1.ΣΤ Δίναι εγγεγραμμένος ζηο ................................... Δπιμεληηήριο …………….. 

2.Τπέσθσνη δήλωζη ηος Ππομηθεςηή όηι ηα πποζθεπόμενα είδη πληπούν απολύηυρ ηιρ ηεσνικέρ 

πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ. 
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3. Σετνική προζθορά η οποία θα ππέπει να καλύπηει όλερ ηιρ απαιηήζειρ και ηιρ πποδιαγπαθέρ πος έσοςν 

ηεθεί από ηην αιηούζα ςπηπεζία ζηα ένηςπα ηηρ «ΣεσνικήρΜελέηηρ» ηηρ παπούζαρ, πεπιγπάθονηαρ ακπιβώρ 

πώρ οι ζςγκεκπιμένερ απαιηήζειρ και πποδιαγπαθέρ πληπούνηαι. Πεπιλαμβάνει ιδίυρ ηα έγγπαθα και 

δικαιολογηηικά πος ηεκμηπιώνοςν ηα ζηοισεία αςηά, βάζει ηυν οποίυν θα αξιολογηθεί η καηαλληλόληηα 

ηυν πποζθεπόμενυν ειδών, ζύμθυνα με ηα αναλςηικώρ αναθεπόμενα ζηο υρ άνυένηςπο 

Και 

4.Οικονομική Προζθορά . 

 

Σο δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ηυν οικονομικών θοπέυν κπίνεηαι καηά ηην ςποβολή ηηρ πποζθοπάρ, καηά ηην 

ςποβολή ηυν δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ από ηον Πποζυπινό Ανάδοσο και καηά ηη ζύνατη ηηρ 

ζύμβαζηρ. Ο Πποζυπινόρ Ανάδοσορ, μεηά από αποζηολή ζσεηικήρ ππόζκληζηρ, θα ππέπει να πποζκομίζει 

ηα εξήρ δικαιολογηηικά: Νομιμοποιηηικά έγγπαθα (ηα αποδεικηικά έγγπαθα από ηα οποία να πποκύπηοςν 

αθενόρ η νόμιμη ζύζηαζη και λειηοςπγία ηος οικονομικού θοπέα και αθεηέπος οι νόμιμοι εκππόζυποί ηος, 

οι οποίοι και ηον δεζμεύοςν με ηην ςπογπαθή ηοςρ), Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος, Πιζηοποιηηικά 

θοπολογικήρ και αζθαλιζηικήρ (κύπιαρ και επικοςπικήρ) ενημεπόηηηαρ, Πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζε ένα από 

ηα επαγγελμαηικά ή εμποπικά μηηπώα, Πιζηοποιηηικό πος εκδίδεηαι από ηην απμόδια δικαζηική ή 

διοικηηική απσή ηηρ οικείαρ σώπαρ, όηι δεν ηελεί ςπό πηώσεςζη ή έσει ςπασθεί ζε διαδικαζία εξςγίανζηρ ή 

ειδικήρ εκκαθάπιζηρ ή ηελεί ςπό αναγκαζηική διασείπιζη από εκκαθαπιζηή ή από ηο δικαζηήπιο ή έσει 

ςπασθεί ζε διαδικαζία πηυσεςηικού ζςμβιβαζμού ή έσει αναζηείλει ηιρ επισειπημαηικέρ ηος δπαζηηπιόηηηερ 

ή εάν βπίζκεηαι ζε οποιαδήποηε ανάλογη καηάζηαζη πποκύπηοςζα από παπόμοια διαδικαζία, 

πποβλεπόμενη ζε εθνικέρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ ηηρ σώπαρ εγκαηάζηαζήρ ηος. 

 

 

 Πληποθοπίερ και διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηιρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ, μποπούν να λάβοςν οι 

ενδιαθεπόμενοι από ηο Σμήμα σεδιαζμού, Οπγάνυζηρ  και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρηηρ 

Γ/νζηρΓημοηικών Ιαηπείυν ηος Γήμος Αθηναίυν, κα. πςπιδάκη , Σηλ: 210 - 3626587, καηά ηιρ 

επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ, email: e.spyridaki@athens.gr. 

 Πληποθοπίερ για ηην παπαπάνυ διαδικαζία μποπούν να λάβοςν οι ενδιαθεπόμενοι από ηη Γ/νζη 

Ππομηθειών & Αποθηκών, Σμήμα Γιαδικαζιών ύνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευν, Κυν/νος Παλαιολόγος 

9, κ. Πποκοπή Παπαδημηηπίος, ηηλ.: 213-2082910, email: p.papadimitriou@athens.gr 

Η παπούζα θα είναι διαθέζιμη ζηον ιζηόηοπο ηος Γήμος Αθηναίυν http://www.cityofathens.gr. 
ςνημμένα: 

 

1. Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ-Δνδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ 

2.  Διδική ςγγπαθή Τποσπεώζευν 

3. Πποϋπολογιζμόρ πποζθοπάρ 

4. Σεσνική Έκθεζη 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΟΥΝΤΟΥΖΗΣ 

ΚΟΙΝ: 

1. Αςηοηελέρ Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ Γημάπσος  

2. Αςηοηελέρ Σμήμα Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ Γενικού Γπαμμαηέα 

3. Γενική Γ/νζη Οικονομικών 

4.  Γ/νζηΓ/νζηρ Γημοηικών Ιαηπείυν -Σμήμα σεδιαζμού, Οπγάνυζηρ  και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ  

5. Γ/νζη Ππομηθειών & Αποθηκών - Σμήμα Γιαδικαζιών ύνατηρ Γημοζίυν ςμβάζευν 
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