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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

 

Το Ε.Β.Ε.Π., πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αντικατάστασης του συστήματος συναγερμού του 

κτηρίου (για την ασφαλή λειτουργία του κτηρίου), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 4096/31-

10-2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. Η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.159,25€ (τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ 

και είκοσι πέντε λεπτών) πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 5.157,47€ (πέντε χιλιάδων 

εκατόν πενήντα επτά ευρώ και σαράντα επτά λεπτών). 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π., τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 15 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει: 

1. τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

2. την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές) και 

3. την οικονομική προσφορά. 
4. Την Υ.Δ. (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί του ότι έλαβα γνώση των διατάξεων της 

παραγράφου 5 του άρθρου 24 των Ν.4412/2016 και της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του 
Ν.4497/2017 και δεν εμπίπτω στους τιθέμενους περιορισμούς. 

5. Βεβαίωση περί μη πτώχευσης. 

Επισημαίνεται ότι πριν τη λήψη της απόφασης ανάθεσης πρέπει να προσκομισθούν υποχρεωτικά από 

τον προσωρινό ανάδοχο το απόσπασμα του ποινικού μητρώου, η φορολογική και η ασφαλιστική του 

ενημερότητα ως αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/16. 
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