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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 10– 12 - 2018 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 17865 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προς: Οικονομικούς φορείς 
Ταχ. Δ/νση : Ύδρας 6 - 361 00 Καρπενήσι   
Πληροφορίες : Γεώργιος Θανασιάς   
Τηλέφωνο : 22373 50029   
Τηλεομοιότ. : 22373 50028   
Ηλ.ταχυδρ. : g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr   
   
   
   

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θερμοπομπών για τις 
ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου 

ΣΧΕΤ: Η αρ.121/03-12-2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
με ΑΔΑΜ: «18REQ00414204» 
  

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ.πρωτ.:17864/10-12-2018 Απόφασης Δημάρχου, με την 
οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω σχετική μελέτη, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας 
θερμοπομπών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου, συνολικής ενδεικτικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.128,40 € με Φ.Π.Α. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω 
προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ.: Α-1246/10-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «64ΥΘΩΕΓ-2ΩΜ» η οποία 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του 
σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ: «18REQ004156084». 
Τα υπό προμήθεια είδη αναγράφονται στην μελέτη, την οποία σας επισυνάπτουμε. Εφόσον σας 
ενδιαφέρει, παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομοτεχνική προσφορά σας, έως τις 14 
Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην 
διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι. Η προσφορά σας θα κατατεθεί σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την αρ.πρωτ.: 17865 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια 
θερμοπομπών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου 

Στην οικονομική-τεχνική σας προσφορά, θα αναφέρετε η τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ καθώς και το 
ΦΠΑ που αναλογεί στο είδος. Τα υλικά που θα προσφέρονται θα έχουν τον ίδιο αύξων αριθμό 
και κωδικό είδους με αυτόν που εμφανίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 
Επιπλέον θα αναφέρεται το χρόνο παράδοσης και τοποθέτησης από την ημέρα ανάθεσης της 
παραγγελίας. 
Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 
ειδών της μελέτης.  
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Οι ποσότητες των υλικών θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέσα του 
προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας στους χώρους που θα υποδειχθούν. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο 
ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Δεν παρέχεται το δικαίωμα 
προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για χρονικό διάστημα 30 ημερών, το 
οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών. 
Η συνολική αξία των προϊόντων θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική 
παραλαβή, και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου 
για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις 
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν. 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
  

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:  
1.Ιστοσελίδα Δήμου  
2.Πίνακα ανακοινώσεων Ευδοξία Κονιαβίτη 
  
  
  
  
 


