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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ         
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                               
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Σιμιτσή Ελένη 
Οδός:  Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403
Τηλ: 2513500085  
Φάξ: -
Emai: supplies@kavala.gov.gr Προς

Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση, 
Αποκατάσταση βλαβών δικτύου οπτικών ινών» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 
Αρ. Πρωτ. 25125/30-09-2020 μελέτη του Τμήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών. Προσκαλούνται οι 
οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσιών να 
υποβάλλουν προσφορές έως τις 27/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό 
Κατάστημα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4 (Κτήριο Δημοτικής Αστυνομίας), 2ος όροφος, 
Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι εκείνη την 
ημέρα και ώρα.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:  εννιά χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο 
λεπτά (9.297,52 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο 
φάκελο:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματική οργάνωση ή 

σε αρμόδια δημόσια αρχή και ότι το αντικείμενο τους είναι οι ζητούμενες 
υπηρεσίες.

 Δε βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 
4412/2016.

 Έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της Μελέτης της αρμόδιας 
υπηρεσίας και το αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 Η συμμετοχή τους δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
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2. Τεχνική Προσφορά:  οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν. 1599/1986 Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών θα βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25125/30-09-
2020 μελέτη του Τμήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών. 

3. Οικονομική Προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (το έντυπο 
συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη).  Εξωτερικά ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την 
σφραγίδα του προσφέροντα και να αναγράφει τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
καθώς και τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Κριτήριο Κατακύρωσης:  Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται 
στο τηλέφωνο 2513500085 στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καβάλας (κτήριο Δημοτικής 
Αστυνομίας), στο mail: supplies@kavala.gov.gr ή από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr 

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
                                                                                                        

                                                                                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ 

Συνημμένα
1. Μελέτη για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών δικτύου 

οπτικών ινών στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς.
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