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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί 
στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τα σχολεία 
της Α/βμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις 
σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 
 

1) Τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του αρ. 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

αρ. 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του αρ.377 

του Ν. 4412/2016.  

4) Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του αρ. 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Την μελέτη 13/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πεντέλης  

6) Την 20/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης με ΑΔΑ 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 11/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο 

του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται 

από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6095155, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος 

κ. Καψάλης Μιχάλης. 

 

Για την κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να προσκομισθούν: 

 

a. ασφαλιστική ενημερότητα 

b. φορολογική ενημερότητα 

c. αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρείας (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή) ότι: 

i. Δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλειστούν. 

ii. Πληρεί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα 

άρθρα 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016 



 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Το κόστος προ ΦΠΑ του συνόλου των ειδών / υπηρεσιών που περιλαμβάνει η μελέτη.  

2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης βάσει των εγγράφων που θα 

επισυναφθούν στην προσφορά. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

 

Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Προέδρου του ΝΠΔΔ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 


