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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:
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Πληροφορίες: Βαρελά Νικολέττα
Τηλέφωνο:

26213 62643

Fax:

26213 62642
ΠΡΟΣ:
1) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟ του Θεοδώρου

Μ. Αλεξάνδρου 15, ΤΚ 27131 Πύργος,
Τηλ.26210-36900
2)

ΒΕΝΔΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟ του Χαραλάμπους

Ερμού 108

, ΤΚ 27131 Πύργος,

Τηλ.26210-34457
3)

ΜΑΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ του Κων/νου

Πατρών & Τ. Πετροπούλου, ΤΚ 27131 Πύργος,
Τηλ.26210-33089

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Πύργου κατόπιν της αριθμ. 528/2018 με (ΑΔΑ: ΩΚΟΞΩ17-ΗΧΑ) , απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα : « Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Χριστουγέννων
– Πρωτοχρονιάς – Θεοφανίων 2018-2019 » , σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 36531/20-12-2018
Πρωτογενές αίτημα του Δημάρχου , ενδιαφέρεται να αναθέσει τις παρακάτω:
1. Προμήθειες :
Α. Την προμήθεια βεγγαλικών για την αλλαγή του χρόνου στην Δημοτική Κοινότητα Πύργου και
τις 3 έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, προϋπολογισμού δαπάνης έως 4.984,80 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα ΒΕΝΔΡΑ

ΣΩΤΗΡΙΟ του Χαραλάμπους.
Για την ανωτέρω ανάθεση προμήθειας , παρακαλούμε στην προσφορά σας όπως
υποβάλετε συνημμένα και τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου φυσικού προσώπου.
Σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) υποχρέωση έκδοσης ποινικού μητρώου έχουν οι διαχειριστές αυτών.
Σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) υποχρέωση έκδοσης ποινικού μητρώου έχει ο
Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ και ΟΑΕΕ
4. Εφόσον πρόκειται για

Εταιρείας και Διοικούντων) .

νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
2. Υπηρεσίες:
Α. Την ηχητική εγκατάσταση στην κεντρική πλατεία Πύργου , προϋπολογισμού δαπάνης έως
2000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α . Η πρόσκληση απευθύνεται στον ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΣΩΤΗΡΙΟ του Θεοδώρου

Β. Την παράθεση δεξίωσης στο Λάτσειο , για διακόσια τριάντα (230) άτομα , προϋπολογισμού
δαπάνης έως 998,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πρόσκληση απευθύνεται στον ΜΑΡΙΟ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ του Κων/νου

Για τις ανωτέρω υπηρεσίες δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την απόδειξη
της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων , δεδομένου ότι η αξία της ανάθεσης είναι κατώτερη των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) χωρίς Φ.Π.Α , (άρθρο 73 παρ. 6 του Ν.4412/2016
όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 άρθρο 80
παρ. 11 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 107 του
Ν. 4497/2017).

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας (Λάτσειο
Δημοτικό Μέγαρο – κεντρική πλατεία Πύργου) μέχρι την Δευτέρα 24/12/2018

και ώρα 12:00 μέσα

σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίον εξωτερικά, αναγράφονται τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
και

η

ένδειξη,

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ

ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ –

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ – ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ 2018 – 2019 » .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

