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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο Δήκνο καο, θαηόπηλ ηεο αξηζκ. ΔΠ6/2020 Μειέηεο ηεο Δ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ,
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνύ ηνπ Δήκνπ καο, ελδηαθέξεηαη λα ζαο αλαζέζεη

ηελ

ππεξεζία παξακεηξνπνίεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνύ ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ γηα ηηο
ιεηηνπξγηθέο

αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ καο,

ζύκθσλα

κε ηελ ζπλεκκέλε

ηερληθή πεξηγξαθή.
Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά (κλειστή), κέρξη θαη ηελ Δεπηέξα
30-03-2020 θαη ώξα 13:00
Οη πξνζθνξέο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζην Τκήκα Γξακκαηείαο
θαη Πξσηνθόιινπ ηνπ Δήκνπ καο, (Πολφκεντρο
Πύξγνο–Ηιείαο

– Πατρών κ΄

Τ. Πετροποφλου

ΤΚ 27131). Υπνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν

αλαγξάθνληαη, ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ, ν ηίηινο ηεο ππεξεζίαο

(ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ) γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε

πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά

γηα ηελ απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ

απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ , δεδνκέλνπ όηη ε αμία ηεο
αλάζεζεο είλαη θαηώηεξε ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξώ (2.500,00) ρσξίο Φ.Π.Α ,
(άξζξν 73 παξ. 6 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 107
ηνπ Ν. 4497/2017 άξζξν 80 παξ. 11 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.
15 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4497/2017) .
Τπρόλ έλζηαζε θαηά ηεο παξνύζαο
πξηλ

ηελ

θαηαιεθηηθή

πξόζθιεζεο , ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο

εκεξνκελία

ππνβνιήο πξνζθνξώλ . Γηα ην παξαδεθηό ηεο

έλζηαζεο απαηηείηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ , όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 127 ηνπ
Ν. 4412/2016 , ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε
Η

παξνύζα

θαηαρσξείηαη

www.cityofpyrgos.gr)

θαζώο

ζηελ
θαη

θ΄ ηζρύεη κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν.4605/2019.
ηζηνζειίδα

ζηνλ

πίλαθα

ηνπ

Δήκνπ

αλαθνηλώζεσλ

Πύξγνπ
ηνπ

Δεκνηηθνύ

Καηαζηήκαηνο (Πνιύθεληξν).
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