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Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος.
Το ΝΠΔΔ Ενιαία Σσολική Επιηποπή Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Δήμος Φίος ανακοινώνει όηι
θαπποβεί ζηην ζςλλογή πποζθοπών, πος αθοπά ηην ππομήθεια με απεςθείαρ ανάθεζηενόρ (1) αζππόμαςπος
πολςμησανήμαηορ (θυηοανηιγπαθικού)για ηην ςποζηήπιξη ηοςδιδακηικού έπγος ηος Γενικού Λςκείος
ΚαλαμυηήρΦίος και καλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ να καηαθέζοςν ηιρ ζσεηικέρ πποζθοπέρ ζύμθυνα με ηην
ςπ. απ. 10/2022 Απόθαζηηηρ Ενιαίαρ Σσολικήρ Επιηποπήρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Δήμος Φίος η
οποία αναθέπει όηι η ζςνολική διαθέζιμη πίζηυζη ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν 2299,05€ ζςμπεπιλαμβανομένος
ΦΠΑ.
Πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ μέσπι και ηην Τπίηη 19-04-2022 και ώπα 13:30, ζε κλειζηούρ
θακέλοςρ, ζηοππυηόκολλο ηος ΝΠΔΔ. Πληποθοπίερ δίνονηαιαπό ηην έδπα ηος ΝΠΔΔ ζηο ηηλέθυνο
2271350842 και 2271350865, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ.
Επίζηρ, ζηην παπούζα ππόζκληζη επιζςνάπηονηαι οι Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ, όπυρ έσοςν εγκπιθεί
από ηην Σσολική Επιηποπή με ηην ςπ’ απιθμ.10/2022 απόθαζή ηηρ.
Για ηην καηάθεζη ηυν οικονομικών πποζθοπών θα ππέπει να πποζκομιζθούν:
 Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα
 Φοπολογική ενημεπόηηηα
 Υπεύθςνη δήλυζη ηος νόμιμος εκπποζώπος ηηρ εηαιπείαρ (με βεβαίυζη γνηζίοςςπογπαθήρ από απμόδια
απσή) όηι:
i.Δεν βπίζκεηαι ζε καμία από ηιρ καηαζηάζειρ ηυν άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016
για ηιρ οποίερ οι οικονομικοί θοπείρ αποκλείονηαι ή μποπούν να αποκλειζηούν.
ii.Πληποί ηα ζσεηικά κπιηήπια επιλογήρ πος έσοςν καθοπιζηεί, ζύμθυνα με ηα άπθπα
75, 76 και 77 ηος Ν. 4412/2016.
 Σςμπληπυμένορ πλήπυρ ο¨Σςγκενηπυηικόρ Πίνακα Φαπακηηπιζηικών Πποζθοπάρ¨.

Για ηην αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών λαμβάνονηαι ςπότη ηα παπακάηυ:
1. Η ηήπηζη ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ μελέηηρ βάζει ηυν εγγπάθυν πος θα επιζςναθθούν ζηην
πποζθοπά.
2. Η ζςνολική αξία ηος ππορ ππομήθεια είδοςρ όπυρ πποαναθέπεηαι.
3. Η πλήπηρ ζςμπλήπυζη ηος Σςγκενηπυηικού Πίνακα Φαπακηηπιζηικών.
Πποζθοπά πος είναι αόπιζηη και ανεπίδεκηη εκηίμηζηρ ενώ δεν έσει ζςμπληπυθεί πλήπυρ ο
¨Σςγκενηπυηικόρ Πίνακαρ Φαπακηηπιζηικών Πποζθοπάρ¨ αποππίπηεηαι.
Πποζθοπά πος θέηει όπο αναπποζαπμογήρ ηυν ηιμών κπίνεηαι υρ απαπάδεκηη.
Η καηακύπυζη θα γίνει με απόθαζη ηος ΔΣ ηος ΝΠΔΔ Ενιαία Σσολική Επιηποπή Δεςηεποβάθμιαρ
Εκπαίδεςζηρ Δήμος Φίος.
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