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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99                  
Πληροφορίες: Στάμου Στυλιανή
Τηλέφωνο: 2721360844
Φαξ: 2721360857
Email: s.stamou@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Προς ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη:

1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

2. Την 23/2021 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
προϋπολογισμού 33.900€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

3. Την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ανθόφυτων 2021» με Κ.Α: 
35.6692.02, πίστωση 33.900€ και χρηματοδότηση Δ.Π.

Σύμφωνα με τα παραπάνω: 

Προσκαλούμε:

Τους ενδιαφερόμενους για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ανθόφυτων 2021» σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθμ. 23/2021 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

1. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του 
Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, Νέο Δημαρχείο έως την Δευτέρα 
20/09/2021 και ώρα 11:00πμ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες 
από την Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Πάρκων Αλσυλλίων 
και Παιδικών Χαρών στην κ. Στάμου Στυλιανή, Γεωπόνο, τις 
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εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 27213 60844.

Έντυπο προσφοράς: Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα 
συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως και θα τοποθετηθεί σε 
κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της προμήθειας 
και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. Σε άλλο φάκελο ο 
ενδιαφερόμενος θα τοποθετήσει Ασφαλιστική ενημερότητα, 
Φορολογική ενημερότητα, Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν υπάρχει καμία αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
τους. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, Δικαιολογητικά Σύστασης του νομικού 
προσώπου, Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν άδεια εμπορίας ή παραγωγής 
πολλαπλασιαστικού υλικού & Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση 
των όρων της 23/2021 μελέτης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                              
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΕΠ

ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                     
                                                                             




		2021-09-09T12:58:51+0300


		2021-09-09T13:03:26+0300




