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Ηράκλεια :  20/10/2016 

Αριθµ. Πρωτ. : 16267 

 
Προς: 1. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια : 

« Προµήθεια αδρανών υλικών για επισκευή δηµοτικών οδών » 

Το συνολικό κόστος της προµήθειας θα ανέλθει στο ύψος των  : #11.781,31€# µε Φ.Π.Α.  

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει µε απευθείας ανάθεση µε βάση τον νέο νόµο 4412/2016 «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προµήθεια µέχρι την 27/10/2016  
Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο στο τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (ώστε 
κάθε φάκελος να παίρνει αριθµό πρωτοκόλλου) µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα στην οποία 
θα βεβαιώνουν την ικανότητα να προσκοµίσουν τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση επιλογής τους : 
 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου 
•  Φορολογικής ενηµερότητα 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα  

 
 
στην διεύθυνση: 

∆ήµος Ηράκλειας 
Πλατεία Μπακογιάννη 2 

Ηράκλεια ΤΚ 62400 
Υπόψη : Τσιπτσέ Όλγας, Γραφείο Προµηθειών 

για την πρόσκληση µε αριθµό πρωτοκόλλου: 16267/20-10-2016 
 

• Κατά της πρόσκλησης υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ένστασης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

• Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 
του ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  

• Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο.  
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• Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016) 

 
 
Συνηµµένα: 

1) Τεχνικές προδιαγραφές  
2) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

 

Ο Αντιδήµαρχος 
 
 
 
 

Χαβαλές ∆ηµήτριος 
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