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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Παπανδρέου 12, Ν.Μουδανιά, 63200
ΤΗΛ: 2373350238
ΦΑΞ: 2373065791
E-MAIL: btasos@nea-propontida.gr

Νέα Μουδανιά: 23/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 858

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να
Δημοτικού Ωδείου του Οργανισμού.

αναθέσει την εργασία επισκευής του πιάνου petrof του

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας έχει την ανάγκη να
επισκευάσει το όρθιο πιάνο Petrof του ωδείου που λόγω της παλαιότητας του (40 χρόνια) έχει
φθορές που το καθιστούν σχεδόν ακατάλληλο για χρήση. Θα χρειαστεί ένα γενικό service
μηχανής (τσόχες , δέρματα, ρεγουλαρίσματα, voicing) το οποίο μπορεί να παρατείνει άλλο τόσο
τη χρήση του πιάνου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Α.
1

ΕΙΔΟΣ
Επισκευή πιάνου Petrof

Μ.Μ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Υπηρ
εσία

1

1000,00 €

1000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

1000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

240,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.240,00 €

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες και τα
παρακάτω δικαιολογητικά, είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικώς μέχρι την 28/11/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 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. Αν το δικαιολογητικό δεν εκδοθεί μέχρι την καταλητική ημερομηνία να
προσκομισθεί η αίτηση έκδοσης του ποινικού μητρώου προς την αρμόδια δικαστική αρχή και
εφόσον εκδοθεί να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ)(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
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Μεταγενέστερες προσφορές ή προσφορές με ελλειπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Μπέης

