
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ.. Πρωτ. :

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Προς: 1.  κάθε ενδιαφερόμενο

2. ΧΑΣΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο φορέας μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια/υπηρεσία  με τίτλο :

προϋπολογισμού: (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24,00%)

 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά

στην υπ. Αριθμ.: μελέτη που συντάχθηκε από την υπηρεσία:

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο

της υπηρεσίας μας έως και την:

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει:

1. φάκελο τεχνικής προσφοράς.

2. φάκελο οικονομικής προσφοράς.

3. όποια επιπλέον δικαιολογητικά προβλέπονται στη σχετική μελέτη.

Πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, ο προμηθευτής που κηρύχθηκε ως προσωρινά

ανάδοχος, οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής

των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και είναι:

α. φορολογική ενημερότητα

β. ασφαλιστική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι υποχρεωμένος

να καταβάλλει  εισφορές.

γ. απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου εξαμήνου. Εφόσον πρόκειται για:

α) εταιρείες περιοριρισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών αγαθών

(ΙΚΕ) και προσωπικές  (ΟΕ και ΕΕ), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της

εταιρείας,

β) ανώνυμες εταιρείας (ΑΕ), η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) συνεταιρισμούς, η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πληρωμή - κρατήσεις

4.960,00 €

30/11/2018

27/11/2018

67403/18101

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΥΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

57114/834

Διεύθυνση προγραμματισμού και μηχανοργάνωσης.



Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100,00% της συμβατικής αξίας

που αντιστοιχεί στην ποσότητα των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά με κάθε 

τμηματική παράδοση.

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες, υπερ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις,

και είναι:

1. φόρος 4% (για προμήθεια αγαθών).

2. φόρος 8% (για προμήθεια υπηρεσιών)

3. 0,06% υπέρ Ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων.

4. 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π..

5. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3,00% ( πλέον

ΟΓΑ χαρτοσήμου 20,00%).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ


