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Σηαπξόο,  26/01/2022 

Αξηζκ. Πξση: 1221 

 ΠΡΟ: ΘΑΘΔ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΚΔΛΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ ΦΟΡΔΑ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ 

ΥΩΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΡΔΙ (3) ΜΗΝΔ»ΛΟΓΩ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 (παξάγξαθνο 2, πεξίπησζε γ’) θαη ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α΄/16), ν Γήκνο Βόιβεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθύγεη ζηελ διαδικαζία διαπραγμάηεσζης τωρίς προηγούμενη δημοζίεσζη γηα 

ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Προμήθεια Θασζίμων Θίνηζης και Θέρμανζης ηοσ Γήμοσ 

Βόλβης για Σρεις (3) Κήνες» λόγω καηεπείγοσζας ανάγκης κέρξη ηελ θαηαθύξσζε 

ηνπ ηξέρνληνο ππ' αξ. 3/2021 Αλνηθηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ Άλσ ησλ Οξίσλ (κε 

αξηζκό κειέηεο 51/2021) θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ, πξνϋπνινγηζκνύ 

106.607,70 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), θαζαξήο αμίαο 85.973,95 € 

(Φ.Π.Α. (24%): 20.633,75€), θαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, 

εθόζνλ ην επηζπκεί, λα εθδειώζεη ελδηαθέξνλ άμεζα ππνβάιινληαο ζρεηηθή έγγξαθε 

πξνζθνξά γηα ην Τκήκα – Υπνηκήκα/ηα ηεο πξνκήζεηαο πνπ επηζπκεί ζύκθσλα κε όζα 

νξίδνληαη ζηελ επηζπλαπηόκελε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ππ’ αξ. 2/2022 κειέηεο ηεο 

Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο.  

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα απνζηαιεί άμεζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Πξσηόθνιιν 

ηνπ Γήκνπ ππόςε ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, 

Σηαπξόο Θεζζαινλίθεο Τ.Θ. 57014. 

Θάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλα ηα ζρεηηθά έληππα 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Η – Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην 

θνκκάηη ηεο ππ’ αξ. 2/2022 επηζπλαπηόκελεο κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ζπκπιεξσκέλε ηελ επηζπλαπηόκελε 

ππεύζπλε δήισζε πεξί δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Σύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπλνιηθά ρακειόηεξε πξνζθνξά 

(ρακειόηεξε ηηκή) γηα θάζε Τκήκα/Υπνηκήκα, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ην μεγαλύηερο 

ποζοζηό έκπηωζης επί ηοις εκαηό (%) ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε 

ελδεηθηηθή ιηαληθή ηηκή πώιεζεο έθαζηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ. Ζ κέζε 

ελδεηθηηθή ιηαληθή ηηκή πώιεζεο είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Τηκώλ 

Υγξώλ Θαπζίκσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο γηα ηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ Βόιβεο (άξζξν 63 ηνπ Ν. 4257/2014). 



  

 

Δπίζεο πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, 

καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα πξνζθνκηζηνύλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α.  Απόζπαζμα Ποινικού Κηηρώοσ  

Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 

(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ 

δηεπζύλνληα Σύκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα 

ζηα νπνία κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζύλνιν ηεο 

δηαρείξηζεο θαη εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο θαη γ) ζε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο 

λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε  λόκηκν εθπξόζσπν. 

β. Φορολογική Δνημερόηηηα 

γ. Αζθαλιζηική Δνημερόηηηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Σα νομιμοποιηηικά έγγραθα ηης εηαιρίας ζας. 

Γηα θάζε πξόζζεηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην Τκήκα Πξνκεζεηώλ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Αξκόδηνη γηα πιεξνθνξίεο: Μαξία Θαξαγηάλλε θαη Διέλε Μόζρνπ 

(Τει.: 23973 30220 θαη 23933 30114, E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com). 

Τν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο ζηνλ Σηαπξό θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

(www.dimosvolvis.gr). 

σνημμένα: 

1. Ζ ππ’ αξ. 2/2022 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο (ΑΓΑΜ: 22REQ009963776) 
   

Ο ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΧΟ 

ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ &ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΓΗΑΧΔΗΡΗΖ 
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