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Αρ. Πρωτ. 113 

ΠΡΟΣ: 

 Οικονομικούς Φορείς 

ΘΕΜΑ:  Υποβολή προσφορών 

Συν.: Η υπ. αρ. 23/2022 Μελέτη του Δ. Πεντέλης. 

1. Παρακαλούμε για την οικονομική προσφορά σας για την «Προμήθεια και εργασίες 
αποκατάστασης και αναβάθμισης  των χώρων υγιεινής του παλαιού κτιρίου του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Μελισσίων»  βάσει και του ανωτέρω σχετικού. 

2. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 2/8/2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο 
του ΝΠΔΔ στο email: α-sch-penteli@penteli.gov.gr. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του 
ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6095155, από τις 8.00 έως και τις 15:00, υπεύθυνος κ. Καψάλης 
Μιχάλης. 
 

3. Για την κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να προσκομισθεί:  
Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (με βεβαίωση γνησίου υπογραφής 
από αρμόδια αρχή) που να αναγράφει ότι: 

i. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ.1 
περίπτ. α’ έως στ’ Ν.4412/2016. 

ii. Συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους της Α.Μ. 23/2022 μελέτης και ότι οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της μελέτης που 
αναφέρονται σε αυτή. 

      Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς, ο ενδιαφερόμενος να έχει προβεί σε αυτοψία 
στον  αναγραφόμενο χώρο συνοδεία Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου Πεντέλης, κατόπιν τηλεφωνικής 
συνεννόησης. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα έως και την ημερομηνία 
που θα πληρωθεί από τη Σχολική Επιτροπή. 
 
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. 
 

  Η Πρόεδρος 
 
 

         Αιμιλία Λεονταρίτου 
 


